
إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

دیوان المدیریةشمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

یعمل بالدیوان 1988/09/01 نور الدین أحمد إبراھیم عطیة 1669560 كفـءكفـء12012/09/01 دكتوراهمعلم خبیر

یعمل بالدیوان 1994/09/01 مني عیادة احمد سلیمان 565531 كفـءكفـء22012/08/07 دكتوراهمعلم أول أ

یعمل بالدیوان 1997/09/01 ھند دمحم محسن احمد الشریف 571203 كفـءكفـء32013/09/05 دكتوراهمعلم أول أ

یعمل بالدیوان 2002/05/01 السید حامد مصیلحي عبد الفتاح 567221 كفـءكفـء42012/06/12 دكتوراهمعلم أول

یعمل بالدیوان 2004/07/01 سعد حسن دمحم عامر 564938 كفـءكفـء52012/09/11 دكتوراهمعلم أول

یعمل بالدیوان 2003/07/01 دمحم ابراھیم یوسف ادم 567122 كفـءكفـء62012/08/07 دكتوراهمعلم أول

یعمل بالدیوان 2009/03/01 تھاني علیان دمحم حامد 2064643 كفـءكفـء72011/02/28 معلم

یعمل بالدیوان 2009/07/01 لبنى اسماعیل فتحى دمحم 2216755 كفـءكفـء82011/07/06 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

العریششمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

العریش االعدادیة بنات 1991/12/01 نھلھ حسین دمحم سعد 560352 كفـءكفـء12010/01/26 أخصائى صحافة واعالم أول  أ

االعدادیة بنین /رفیق عزت دمحم خلیل/ الشھید النقیب
سابقا

2009/07/01 دعاء رمضان صادق أمین 2076166 كفـءكفـء22011/07/06 أخصائى صحافة وإعالم

االلفى الثانویة بنات 2008/07/06 شیماء عبدالحمید دمحم مصلح 2141248 كفـءكفـء32011/07/06 أخصائى صحافة وإعالم

السیده زینب الثانویة بنات 2009/07/01 ایمان صالح محمود قطب 2110104 كفـءكفـء42011/07/06 أخصائى نفسى

ع/ محمود عبید للتعلیم االساسى  2009/03/01 ھبة عبد الكریم عبداللة دمحم 2168451 كفـءكفـء52011/07/06 أخصائى نفسى

ع/ عائشة ام المؤمنین للتعلیم االساسى 2009/07/01 ھدى عید سلیم سالمان 2149248 كفـءكفـء62011/07/06 أخصائى نفسى

یعمل بالدیوان 2000/08/24 مجدي احمد السعید ابراھیم 1680404 كفـءكفـء72012/06/11 ماجیستیرأخصائى اجتماعى أول

آل ابو سلمھ الثانویة العسكریة 2009/07/01 إبراھیم عوض هللا إبراھیم الكاشورى 2123830 كفـءكفـء82011/07/06 أخصائى اجتماعى

بنك سیناء الوطنى االبتدائیة 2009/07/01 افراج التقي العوضي مصطفى 2093928 كفـءكفـء92011/07/06 أخصائى اجتماعى

احمد اسماعیل خلیل ابراھیم الحجاوى /الشھید المواطن
ًالجیل الجدید االبتدائیة المشتركة سابقا

2008/07/06 ایمان  صابر سالم حسن 2075124 كفـءكفـء102011/07/06 أخصائى اجتماعى

2009/07/01 مدرسة الشھید الرائد عمرو شكرى ث العسكریة بنین تامر صالح دمحم حسین 2176274 كفـءكفـء112011/07/06 أخصائى اجتماعى

الشھید احمد حمدى االبتدائیة 2009/03/01 جیھان على عطوه خلیل النجار 2072671 كفـءكفـء122011/07/06 أخصائى اجتماعى

احمد اسماعیل خلیل ابراھیم الحجاوى /الشھید المواطن
ًالجیل الجدید االبتدائیة المشتركة سابقا

2009/07/01 حسن دمحم صالح حسین 2083223 كفـءكفـء132011/07/06 أخصائى اجتماعى

مدرسة الشھیدة سلمى سعید ابو سعید ب 2008/07/06 حنان  حسن دمحم حسن 2101699 كفـءكفـء142011/07/06 أخصائى اجتماعى

مصطفى حقى االبتدائیة 2009/07/01 رحاب سعید صالح قطامش 2103622 كفـءكفـء152011/07/06 أخصائى اجتماعى

خدیجة بنت خویلد ع بنات 2008/07/06 رشا السید فكرى سید 2103502 كفـءكفـء162011/07/06 أخصائى اجتماعى

آل ایوب االبتدائیة 2008/07/06 رشا خضر مصطفى راشد 2132271 كفـءكفـء172011/07/06 أخصائى اجتماعى
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

العریششمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الفیروز االبتدائیھ المشتركھ 2008/07/06 رشا سلیمان كامل  إبراھیم بدران 2079146 كفـءكفـء182011/07/06 أخصائى اجتماعى

ع/المساعید للتعلیم اساسى بنین  2009/07/01 رشا صالح محمود ادم 2257579 كفـءكفـء192011/07/06 أخصائى اجتماعى

ب/المساعید للتعلیم االساسى بنین  2009/07/01 رویدا دمحم العبد مصطفى 2341641 كفـءكفـء202011/07/06 أخصائى اجتماعى

الشھید احمد حمدى االبتدائیة 2009/03/01 ریم سعید صالح قطامش 2139807 كفـءكفـء212011/07/06 أخصائى اجتماعى

مدرسة الشھیدة نھال دمحم العقید الثانویة الصناعیة 
بنات

2008/07/06 ریھام حسنى یوسف البیك 2080062 كفـءكفـء222011/07/06 أخصائى اجتماعى

مصطفى كامل االبتدائیة 2008/07/06 ریھام كامل اسماعیل خلیل الكرانى 2131240 كفـءكفـء232011/07/06 أخصائى اجتماعى

السكاسكة االعدادیة  المشتركة 2008/07/06 سارة أحمد فؤاد عبد الوھاب عبد الھادى عمار 2139816 كفـءكفـء242011/07/06 أخصائى اجتماعى

الشھید الرائد دمحم محمود البھنساوى ب 2009/07/01 سماح أحمد مرتضى عبد الباقى 2131069 كفـءكفـء252011/07/06 أخصائى اجتماعى

ب/ الطویل للتعلیم االساسى 2008/07/06 سمر  فایز العبد  حمدان 2127818 كفـءكفـء262011/07/06 أخصائى اجتماعى

بنك سیناء الوطنى االبتدائیة 2011/07/06 شیماء عبدالكریم عبدالمعطي كمال الدین 2355458 كفـءكفـء272011/07/06 أخصائى اجتماعى

ب/ حسین جاسر للتعلیم االساسى  2008/07/06 شیماء عبدالمنعم دمحم على 2129431 كفـءكفـء282011/07/06 أخصائى اجتماعى

عمرو بن العاص االبتدائیة 2007/12/05 شیماء دمحم عبد هللا احمد 2078560 كفـءكفـء292011/07/06 أخصائى اجتماعى

اعدادى/الریسة الرسمیة لغات المتمیزة 2009/07/01 عزة حمدى سالم الخلیلى 2103637 كفـءكفـء302011/07/06 أخصائى اجتماعى

ابتدائى/ المراشدة للتعلیم االساسى  2008/03/08 عال صابر عبد الفتاح عودة الشریف 2094861 كفـءكفـء312011/02/28 أخصائى اجتماعى

ع/ عائشة ام المؤمنین للتعلیم االساسى 2009/07/01 لمیاء عبدالرحمن احمد االزعر 2175110 كفـءكفـء322011/07/06 أخصائى اجتماعى

احمد صفوت 2009/07/01 دمحم احمد حسین دمحم 2100337 كفـءكفـء332011/07/06 أخصائى اجتماعى

مدرسة الشھیدة سلمى سعید ابو سعید ب 2009/07/01 دمحم صابر دمحم البستاوي 2077645 كفـءكفـء342011/07/06 أخصائى اجتماعى
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

العریششمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید طیار جمیل خلیل عبدالمجید وھبى 2009/07/01 دمحم عبدالنبى حامد ایوب 2073489 كفـءكفـء352011/07/06 أخصائى اجتماعى

عایش االسمر االبتدائیة المشتركة 2008/05/17 مصطفى ممدوح عبدالحمید عبدهللا حنفى 2114721 كفـءكفـء362011/07/06 أخصائى اجتماعى

ع/المساعید للتعلیم اساسى بنین  2009/07/01 منال عطیھ دمحم صالح 2071111 كفـءكفـء372011/07/06 أخصائى اجتماعى

العریش الفنیة المتقدمة الصناعیة 2009/07/01 منى محمود أبو العطا محمود 2264878 كفـءكفـء382011/07/06 أخصائى اجتماعى

السیده زینب الثانویة بنات 2008/07/06 مھا سالمة صالح حسین 2230406 كفـءكفـء392011/07/06 أخصائى اجتماعى

العریش االعدادیة بنات 2008/07/06 مھا فتح هللا سید دھب 2131256 كفـءكفـء402011/07/06 أخصائى اجتماعى

ابن سینا االبتدائیة 2009/03/01 مى فؤاد عبدهللا عبد الحفیظ راشد 2121406 كفـءكفـء412011/07/06 أخصائى اجتماعى

ع/ العاشر من رمضان للتعلیم االساسى 2009/07/01 مي سالمھ عطیھ حسن 2101026 كفـءكفـء422011/07/06 أخصائى اجتماعى

باحثة البادیة االبتدائیة 2009/07/01 میرھان محمود على جودة 2139387 كفـءكفـء432011/07/06 أخصائى اجتماعى

اللواء ھشام دمحم محمودابو العزم /مدرسة الشھید
العریش ث التجاریة بنات/شاھین 

2008/07/06 نسرین رشاد صالح احمد المطري 2076738 كفـءكفـء442011/07/06 أخصائى اجتماعى

الشھید احمدعبد العزیز االبتدائیة 2008/07/06 نھلة دمحم ربیع الشعراوي 2077648 كفـءكفـء452011/07/06 أخصائى اجتماعى

ع/ال ذكرى تعلیم اساسى  2009/07/01 نھى دمحم جمیل كمال احمد االھتم 2228771 كفـءكفـء462011/07/06 أخصائى اجتماعى

الشھید مالزم اول مصطفى یحى جاویش للتعلیم 
االساسى ع بنات

2009/07/01 ھاجر عبد اللة عید عبد اللة 2345123 كفـءكفـء472011/07/06 أخصائى اجتماعى

المزرعة االبتدائیة 2005/05/28 ھبة هللا محمود سلیمان إبراھیم 2084194 كفـءكفـء482011/02/28 أخصائى اجتماعى

مصطفى كامل االبتدائیة 2009/07/01 ھبھ ریاض ابراھیم عطیة 2078486 كفـءكفـء492011/07/06 أخصائى اجتماعى

عمرو بن العاص االبتدائیة 2009/07/01 ھبھ دمحم السید علي 2165173 كفـءكفـء502011/07/06 أخصائى اجتماعى

ب/حمدان الخلیلى للتعلیم االساسى  2009/07/01 ھدي حلمي محمود العشماوي 2069650 كفـءكفـء512011/07/06 أخصائى اجتماعى
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

العریششمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

آل ایوب االبتدائیة 2008/07/06 ھناء احمد عطوه صالح 2121506 كفـءكفـء522011/07/06 أخصائى اجتماعى

االعدادیة بنین /رفیق عزت دمحم خلیل/ الشھید النقیب
سابقا

2009/07/01 ھناء محمود أحمد سالم 2122639 كفـءكفـء532011/07/06 أخصائى اجتماعى

ابن سینا االبتدائیة 2008/07/06 والء اسماعیل دیاب المسلماني 2078382 كفـءكفـء542011/07/06 أخصائى اجتماعى

الشھید طیار جمیل خلیل عبدالمجید وھبى 2008/07/06 والء عودة دمحم سالمھ الحجاوى 2116959 كفـءكفـء552011/07/06 أخصائى اجتماعى

العریش الثانویة /دمحم ایمن بكیر/مدرسة الشھیدالمواطن
الزراعیة سابقا

2009/07/01 ولید دمحم عبد اللطیف السید 2152315 كفـءكفـء562011/07/06 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 1987/09/01 عرفات عبد اللطیف محمود شرف الدین 560137 كفـءكفـء572012/09/11 دكتوراهمعلم خبیر

العریش االعدادیة بنات 1992/09/01 عفاف فتحى دمحم ابراھیم 563005 كفـءكفـء582010/01/26 معلم أول أ

1990/01/01 مدرسة الشھید الرائد عمرو شكرى ث العسكریة بنین ابراھیم سیف الدین ابراھیم عبید اغا 567638 كفـءكفـء592014/03/20 دكتوراهمعلم أول

یعمل بالدیوان 2002/05/01 احمد حمدي عاشور عثمان الغول 569469 كفـءكفـء602012/06/11 ماجیستیرمعلم أول

العریش الثانویة المعماریة بنین 1994/11/01 احمد دمحم صالح الرقیبة 570396 كفـءكفـء612010/05/20 معلم أول

ب/ عائشة أم المؤمنین للتعلیم االساسى  2000/08/24 احمد ممدوح احمد دمحم 566615 كفـءكفـء622012/06/11 ماجیستیرمعلم أول

العریش الثانویة المعماریة بنین 1994/09/01 انتصار یوسف حمید مصطفي 568289 كفـءكفـء632010/01/26 معلم أول

مدرسة الشھیدة سلمى سعید ابو سعید ب 1980/06/01 تھانى محب یوسف ابراھیم 558002 كفـءكفـء642009/03/18 معلم أول

احمد عرابى االبتدائیة 1988/09/01 حسام ابراھیم عمار الشریف 561151 كفـءكفـء652010/05/20 معلم أول

احمد عرابى االبتدائیة 2000/08/24 دمحم سلیمان دمحم رفاعى 566718 كفـءكفـء662012/06/11 ماجیستیرمعلم أول

عمرو بن العاص االبتدائیة 1988/11/01 ناھد حافظ دمحم الجمیل 2108147 كفـءكفـء672010/01/26 معلم أول

مدرسة الشھیدة نھال دمحم العقید الثانویة الصناعیة 
بنات

1992/09/01 نجیة دمحم حمدان رفاعى 568611 كفـءكفـء682010/01/26 معلم أول
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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العریششمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

یعمل بالدیوان 1998/04/20 نفین مسلم عامر الشریف 564960 كفـءكفـء692010/01/26 معلم أول

ع/اسماء بنت ابى بكر االعدادیة الثانویة بنات 2002/05/01 والء صالح دمحم محمود رفاعى 567245 كفـءكفـء702012/06/11 ماجیستیرمعلم أول

ع/ صالح الدین تعلیم اساسى  2009/03/01 ابتسام سیف الدین عید  سلیم 2095841 كفـءكفـء712011/07/06 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة 2009/03/01 ابتسام فرج دمحم صالح ابو الخیر 2071050 كفـءكفـء722011/02/14 معلم

ابن خلدون االعدادیة المشتركة 2009/03/01 ابراھیم نصار دمحم ابراھیم 2088285 كفـءكفـء732011/02/28 معلم

السادات االعدادیـة بنین 2008/07/06 احالم دمحم محمود صالح 2077651 كفـءكفـء742011/07/06 معلم

سنوات٣مدرسة العریش الثانویة الفنیة الفندقیة نظام  2009/07/01 احمد  عبد الناصر حسن مصطفى 2068812 كفـءكفـء752011/07/06 معلم

على بن ابى طالب االعدادیة بنین 2009/07/01 احمد احمد لطفى السیدعلى 2079979 كفـءكفـء762011/07/06 معلم

االعدادیة بنین /رفیق عزت دمحم خلیل/ الشھید النقیب
سابقا

2009/03/01 احمد امین حسین عبد الحمید 2146038 كفـءكفـء772011/02/14 معلم

االعدادیة بنین /رفیق عزت دمحم خلیل/ الشھید النقیب
سابقا

2009/07/01 احمد حبشى ابراھیم  الحبشى 2125193 كفـءكفـء782011/07/06 معلم

ابتدائى/ ینایرالرسمیة لغات٢٥مدرسة 2009/03/01 أحمد حسن جابر بغدادى 2146156 كفـءكفـء792011/02/23 معلم

آل ابو سلمھ الثانویة العسكریة 2009/07/01 احمد حسن دمحم سلیمان 2381374 كفـءكفـء802011/07/06 معلم

ع/ عائشة ام المؤمنین للتعلیم االساسى 2008/07/06 احمد رشدى على حسن 2084525 كفـءكفـء812011/07/06 معلم

الصفا االبتدائیة 2008/09/18 احمد سالمة على احمد 2147079 كفـءكفـء822011/02/14 معلم

خیرى طولسون ع بنین 2009/07/01 احمد عامر عبد السالم الطمالوى 2081624 كفـءكفـء832011/07/06 معلم

ابتدائى/ ینایرالرسمیة لغات٢٥مدرسة 2009/03/01 احمد عبد هللا سلیمان خلیل 2072788 كفـءكفـء842011/02/23 معلم

ع/ عائشة ام المؤمنین للتعلیم االساسى 2009/03/01 احمد عبدالنبى حامد ایوب 2073485 كفـءكفـء852011/02/14 معلم
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مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

العریششمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مدرسة الشھید مالزم اول دمحم ابراھیم سلیمان الثانویة 
التجاریة بنین

2009/07/01 احمد دمحم احمد رضوان 2169020 كفـءكفـء862011/07/06 معلم

االعدادیة بنین /رفیق عزت دمحم خلیل/ الشھید النقیب
سابقا

2009/03/01 احمد دمحم دمحم الحلو 2072714 كفـءكفـء872011/02/14 معلم

السادات االعدادیـة بنین 2009/03/01 احمد ممدوح على  سالم 2070626 كفـءكفـء882011/02/28 معلم

مدرسة الشھیدة سلمى سعید ابو سعید ب 2008/03/08 أروا وھبى عبد المقصود أحمد 2126974 كفـءكفـء892011/07/06 معلم

السادات االعدادیـة بنین 2009/07/01 اروى حسن صبیح ھنیدي 2140072 كفـءكفـء902011/07/06 معلم

فاطمة الزھراء ع بنات 2009/07/01 أسامھ دمحم على  دمحم 2072783 كفـءكفـء912011/07/06 معلم

اللواء ھشام دمحم محمودابو العزم /مدرسة الشھید
العریش ث التجاریة بنات/شاھین 

2009/03/01 اسراء مجدي دمحم عباس األسدي 2094825 كفـءكفـء922011/02/14 معلم

العریش االعدادیة بنات 2009/03/01 إسراء نبیل سعید حمدى الكاشف 2121570 كفـءكفـء932011/02/14 معلم

االلفى الثانویة بنات 2009/03/01 اسالم فاروق على على الزمیتى 2070547 كفـءكفـء942011/02/14 معلم

العریش االعدادیة بنات 2009/03/01 اسالم محمود احمد بدوى 2083168 كفـءكفـء952011/02/14 معلم

الشھید مالزم اول مصطفى یحى جاویش للتعلیم 
االساسى ع بنات

2009/03/01 اسماء  السید المرسي دمحم 2078503 كفـءكفـء962011/02/14 معلم

باحثة البادیة االبتدائیة 2008/02/24 اسماء  كمال سلیمان سالمھ 2071034 كفـءكفـء972011/02/14 معلم

السادات االعدادیـة بنین 2009/03/01 اسماء أحمد دمحم رشاد 2071708 كفـءكفـء982011/02/14 معلم

ابو صقل /عاصم احمد حسن عبدالوھاب/ الشھید النقیب
ع بنین سابقا

2009/03/01 أسماء أحمد محمود راشد 2103527 كفـءكفـء992011/02/14 معلم

الشھید الرائد دمحم محمود البھنساوى ب 2009/03/01 اسماء حسن عثمان قاسم 2090880 كفـءكفـء1002011/02/28 معلم

الشھید طیار جمیل خلیل عبدالمجید وھبى 2008/03/08 اسماء عبد هللا  حمدان عبد هللا 2076668 كفـءكفـء1012011/02/28 معلم

العریش االعدادیة بنات 2009/03/01 اسماء دمحم الزین محمود 2073367 كفـءكفـء1022011/02/14 معلم
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مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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العریششمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

احمد صفوت 2008/07/06 أسماء دمحم حسین ابراھیم 2157560 كفـءكفـء1032011/07/06 معلم

آل ایوب االبتدائیة 2009/03/01 اسماء دمحم صالح حسین 2080671 كفـءكفـء1042011/07/06 معلم

عماد الدین ایوب الثانویة بنین 2008/02/24 اسماء دمحم عطیھ السید 2079527 كفـءكفـء1052011/02/14 معلم

ب/ محمود عبید للتعلیم االساسى  2009/07/01 اسماء دمحم علي عبد هللا 2094762 كفـءكفـء1062011/07/06 معلم

الشھید احمد حمدى االبتدائیة 2009/03/01 أسماء دمحم عمر عودة شراب 2079139 كفـءكفـء1072011/02/14 معلم

ب/ابو بكر الصدیق للتعلیم االساسى  2008/02/24 أسماء محمود على دمحم 2119473 كفـءكفـء1082011/02/14 معلم

ع/ محمود عبید للتعلیم االساسى  2009/03/01 اسماء محمود مصطفى الشریف 2146652 كفـءكفـء1092011/02/14 معلم

ب/العبور للتعلیم االساسى  2008/02/24 اسماء محمود یوسف منصور 2077644 كفـءكفـء1102011/02/14 معلم

السمران االبتدائیة 2008/03/08 أسماء مصباح عودة هللا سلیم 2075641 كفـءكفـء1112011/02/28 معلم

آل ابو سلمھ الثانویة العسكریة 2009/03/01 اسماء مصطفى عبد الحمید شعبان 2081670 كفـءكفـء1122011/02/14 معلم

ع/ابوبكر الصدیق للتعلیم االساسى  2009/07/01 اسماء نجیب ادم مغنم 2137400 كفـءكفـء1132011/07/06 معلم

ب/مدرسة الكرامة للتعلیم االساسى 2008/07/06 اسماعیل محمود بكیر دمحم 2109298 كفـءكفـء1142011/07/06 معلم

الشھید احمد حمدى االبتدائیة 2009/03/01 اسیھ عبد الحمید صالح مصطفى 2076622 كفـءكفـء1152011/02/14 معلم

خدیجة بنت خویلد ع بنات 2009/03/01 اشراق جالل عنتر العماوى 2084141 كفـءكفـء1162011/02/14 معلم

ینایر الرسمیة لغات ااالعدادیة٢٥مدرسة  2009/03/01 اشرف  مجدى عز الدین عباس 2099797 كفـءكفـء1172011/02/14 معلم

احمد دمحم عبدالستار عسكر/ الشھید اللواء 2009/07/01 السید صالح الدین السید على الباز 2288642 كفـءكفـء1182011/04/01 معلم

ع/ال ذكرى تعلیم اساسى  2009/03/01 السیدة الھام محمود السید حسین دمحم 2075550 كفـءكفـء1192011/02/14 معلم
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كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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العریششمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بنك سیناء الوطنى االبتدائیة 2008/02/24 الشیماء الدسوقي أحمد على حجاج 2141274 كفـءكفـء1202011/02/14 معلم

العریش االعدادیة بنات 2008/07/06 الشیماء دمحم عبد الفتاح  جمعھ 2077649 كفـءكفـء1212011/07/06 معلم

العریش الثانویة الصناعیة بنین 2002/05/15 الشیماء محمود دمحم عبد السالم 567959 كفـءكفـء1222010/01/26 معلم

ب/ عائشة أم المؤمنین للتعلیم االساسى  2009/03/01 الھام وسیم عبدالعلیم عزب 2132324 كفـءكفـء1232011/02/14 معلم

خدیجة بنت خویلد ع بنات 2009/07/01 ام ھاشم ابراھیم عبد المطلب ابراھیم عبد العزیز 2094876 كفـءكفـء1242011/07/06 معلم

ابتدائى/ ینایرالرسمیة لغات٢٥مدرسة 2009/07/01 أم ھاشم محمود دمحم سالمة 2086278 كفـءكفـء1252011/07/06 معلم

الشھید الرائد دمحم محمود البھنساوى ب 2008/03/08 امال عثمان احمد مطاوع 2094858 كفـءكفـء1262011/02/28 معلم

احمد اسماعیل خلیل ابراھیم الحجاوى /الشھید المواطن
ًالجیل الجدید االبتدائیة المشتركة سابقا

2009/03/01 أمانى حسن على حسن الجبرى 2070644 كفـءكفـء1272011/02/14 معلم

العریش الثانویة الصناعیة بنین 2009/03/01 امانى منصور صالح طھ 2082286 كفـءكفـء1282011/02/14 معلم

ب/ حسین جاسر للتعلیم االساسى  2009/03/01 اماني صبحي ابراھیم دسوقي 2093941 كفـءكفـء1292011/02/28 معلم

مدرسة الشھید شریف دمحم حسین 2009/03/01 اماني عاطف حامد احمد 2093925 كفـءكفـء1302011/02/14 معلم

فاطمة الزھراء ع بنات 2008/07/06 اماني محمود یوسف عطا هللا 2079498 كفـءكفـء1312011/07/06 معلم

مصطفى حسین االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 اماني مصطفى عبد المجید البیك 2101021 كفـءكفـء1322011/07/06 معلم

أ.الشھید شریف دمحم حسین ت 2009/03/01 أمل أحمد عابدین سالم 2146147 كفـءكفـء1332011/02/28 معلم

االعدادیة بنین /رفیق عزت دمحم خلیل/ الشھید النقیب
سابقا

2008/07/06 امل عبد الحمید رستم  سلیم 2266619 كفـءكفـء1342011/07/06 معلم

ب/مدرسة الكرامة للتعلیم االساسى 2009/07/01 أمل عبد هللا على حسن األشقم 2116871 كفـءكفـء1352011/07/06 معلم

ب/ عائشة أم المؤمنین للتعلیم االساسى  2009/03/01 أمل على عبید سلیمان 2077978 كفـءكفـء1362011/02/14 معلم

-----------------------------------
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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العریششمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابن خلدون االبتدائیة 2009/07/01 أمل دمحم عبدالمقصود أبوأحمد 2134615 كفـءكفـء1372011/07/06 معلم

بنك سیناء الوطنى االبتدائیة 2009/03/01 امیرة السید العربى مصطفى مسعد 2082321 كفـءكفـء1382011/02/14 معلم

بنك سیناء الوطنى االبتدائیة 2008/02/24 أمیرة قاید مسلم دمحم 2078999 كفـءكفـء1392011/02/14 معلم

بنك سیناء الوطنى االبتدائیة 2008/02/24 أمیرة دمحم أحمد دمحم 2119485 كفـءكفـء1402011/02/14 معلم

السیده زینب الثانویة بنات 2009/07/01 امیره احمد زكي عبد الرحمن 2094896 كفـءكفـء1412011/07/06 معلم

الشھید مالزم اول مصطفى یحى جاویش للتعلیم 
االساسى ع بنات

2009/07/01 امیره عبد العزیز سالم حسین 2078393 كفـءكفـء1422011/07/06 معلم

ابو صقل /عاصم احمد حسن عبدالوھاب/ الشھید النقیب
ع بنین سابقا

2009/03/01 امیره فتحي احمد محمود 2101025 كفـءكفـء1432011/02/28 معلم

آل ایوب االبتدائیة 2009/03/01 امیره محمود عبد هللا صحصاح 2077438 كفـءكفـء1442011/02/14 معلم

االعدادیة بنین /رفیق عزت دمحم خلیل/ الشھید النقیب
سابقا

2009/07/01 امیمھ جمال حسین حسین 2072535 كفـءكفـء1452011/07/06 معلم

الشھید مالزم اول مصطفى یحى جاویش للتعلیم 
االساسى ع بنات

2009/03/01 أمینة السید عبد المنعم سماحة 2084183 كفـءكفـء1462011/02/14 معلم

ع/اسماء بنت ابى بكر االعدادیة الثانویة بنات 2009/03/01 أمینة حبشى ابراھیم الحبشى 2105180 كفـءكفـء1472011/02/28 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة 2008/03/08 أمینة حسین رفعت حمدى سعد 2123206 كفـءكفـء1482011/05/29 معلم

أ.الشھید شریف دمحم حسین ت 2003/01/23 اناس دمحم عبد العزیز  منصور 2062893 كفـءكفـء1492011/02/14 معلم

العریش االعدادیة بنات 2008/03/08 انجي عمر دمحم محمود 2094787 كفـءكفـء1502011/05/29 معلم

بنك سیناء الوطنى االبتدائیة 2008/03/08 انصاف  فوزى السید عبد اللطیف 2230500 كفـءكفـء1512011/02/28 معلم

العریش االعدادیة بنات 2009/03/01 انصاف خمیس محمود فطیم 2082436 كفـءكفـء1522011/07/06 معلم

مصطفى حسین االبتدائیة المشتركة 2008/02/24 ایرینى ناجي زكي رزق 2070992 كفـءكفـء1532011/02/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین
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العریششمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عمرو بن العاص االبتدائیة 2008/02/24 إیمان  عاصم عباس شحاتھ 2105244 كفـءكفـء1542011/05/11 معلم

ابى حنیفة االبتدائیة 2008/03/08 ایمان أحمد مصطفى حسین 2105224 كفـءكفـء1552011/02/28 معلم

االعدادیة بنین /رفیق عزت دمحم خلیل/ الشھید النقیب
سابقا

2009/03/01 ایمان االدھم ثابت ابراھیم 2092639 كفـءكفـء1562011/02/14 معلم

أ.الشھید شریف دمحم حسین ت 2008/02/24 ایمان رشاد ابراھیم سالم 2070648 كفـءكفـء1572011/02/14 معلم

احمد اسماعیل خلیل ابراھیم الحجاوى /الشھید المواطن
ًالجیل الجدید االبتدائیة المشتركة سابقا

2009/03/01 ایمان رمضان فھمي فتح الباب 2073396 كفـءكفـء1582011/02/28 معلم

ع/المساعید للتعلیم اساسى بنین  2008/07/06 ایمان صبري احمد مسلم 2073402 كفـءكفـء1592011/07/06 معلم

ابن سینا االبتدائیة 2009/03/01 ایمان على دمحم جبریل 2132259 كفـءكفـء1602011/02/14 معلم

احمد دمحم عبدالستار عسكر/ الشھید اللواء 2008/03/08 ایمان على دمحم على 2082330 كفـءكفـء1612011/02/24 معلم

ب/ابو بكر الصدیق للتعلیم االساسى  2007/07/02 ایمان عوض عبد الھادي دمحم 2077632 كفـءكفـء1622011/02/14 معلم

مصطفى حقى االبتدائیة 2008/03/08 ایمان فتحي سلیم حسن 2079520 كفـءكفـء1632011/02/28 معلم

االلفى الثانویة بنات 2009/03/01 ایمان فراج دمحم فراج 2079752 كفـءكفـء1642011/02/14 معلم

العریش االعدادیة بنات 2008/07/28 ایمان دمحم ابراھیم عطیة 2068689 كفـءكفـء1652011/02/14 معلم

ع/اسماء بنت ابى بكر االعدادیة الثانویة بنات 2009/03/01 إیمان دمحم ابراھیم محمود 2083437 كفـءكفـء1662011/02/14 معلم

االلفى الثانویة بنات 2009/03/01 ایمان دمحم عبدالعظیم ابو الفرج 2146688 كفـءكفـء1672011/02/23 معلم

ع/حمدان الخلیلى للتعلیم االساسى  2009/03/01 ایمان دمحم فوزي حامد السید 2073410 كفـءكفـء1682011/02/14 معلم

مدرسة الشھید مالزم اول دمحم ابراھیم سلیمان الثانویة 
التجاریة بنین

2009/07/01 ایمان دمحم دمحم الساھى 2228777 كفـءكفـء1692011/07/06 معلم

ابتدائى/ ینایرالرسمیة لغات٢٥مدرسة 2009/03/01 ایمان دمحم محمود عبد هللا 2072439 كفـءكفـء1702011/02/28 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین
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العریششمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ع/ عائشة ام المؤمنین للتعلیم االساسى 2009/03/01 ایمان مصطفى احمد سالمھ 2094767 كفـءكفـء1712011/05/29 معلم

ب/ محمود عبید للتعلیم االساسى  2009/03/01 ایمان یحیى احمد السید 2101033 كفـءكفـء1722011/02/28 معلم

ملحقة بالفندقیة/ المساعید الثانویة بنین  2007/08/28 ایمن سعد محمود دمحم 2125057 كفـءكفـء1732011/02/14 معلم

مدرسة الشھید شریف دمحم حسین 2009/03/01 ایناس جمعھ عطیة  حجاب 2078626 كفـءكفـء1742011/02/28 معلم

ث/ اسماء بنت ابى بكر االعدادیة الثانویة بنات 2009/03/01 ایناس رضا دمحم یوسف 2084446 كفـءكفـء1752011/07/06 معلم

ب/المساعید للتعلیم االساسى بنین  2008/03/08 إیناس عبد الجواد عبد الوارث عوض 2090319 كفـءكفـء1762011/02/28 معلم

الشھید الرائد دمحم محمود البھنساوى ب 2009/03/01 ایناس عبد العال علي عبد العال 2094830 كفـءكفـء1772011/02/14 معلم

ریاض اطفال المساعید للتعلیم االساسى بنین 2009/03/01 ایناس دمحم محمود عروج 2082508 كفـءكفـء1782011/03/08 معلم

احمد صفوت 2009/03/01 ایناس ممدوح ابراھیم حسین 2074106 كفـءكفـء1792011/02/14 معلم

عماد الدین ایوب الثانویة بنین 2009/03/01 ایھاب دمحم دمحم العدوى 2083449 كفـءكفـء1802011/02/28 معلم

الشھید احمدعبد العزیز االبتدائیة 2009/03/01 باسم رحمى احمد شاكر 2103776 كفـءكفـء1812011/02/14 معلم

اللواء ھشام دمحم محمودابو العزم /مدرسة الشھید
العریش ث التجاریة بنات/شاھین 

2008/02/24 بسمة حمدى محمود الشریف 2075718 كفـءكفـء1822011/02/14 معلم

ب/حمدان الخلیلى للتعلیم االساسى  2009/03/01 بسمة عبد الرحمن ھیكل سلیم 2117902 كفـءكفـء1832011/02/14 معلم

الشھید احمد حمدى االبتدائیة 2009/03/01 بسمة عثمان صالح حمدى 2068883 كفـءكفـء1842011/02/14 معلم

مدرسة الشھیدة سلمى سعید ابو سعید ب 2009/03/01 بسمھ ابوالوفا ابراھیم نوفل 2066757 كفـءكفـء1852011/02/14 معلم

الشھید احمدعبد العزیز االبتدائیة 2008/03/08 بسنت عثمان صالح حمدي 2073301 كفـءكفـء1862011/02/28 معلم

فاطمة الزھراء ع بنات 2007/02/28 تامر دمحم ابراھیم عطیھ 2070343 كفـءكفـء1872011/02/14 معلم
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إدارة مدیریة
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العریششمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ع/ عائشة ام المؤمنین للتعلیم االساسى 2009/03/01 تغرید جمعھ عبد الرحمن بكیر 2094764 كفـءكفـء1882011/02/28 معلم

السكا سكة االبتدائیة 2009/07/01 جیھان حسن عثمان سعید 2139897 كفـءكفـء1892011/07/06 معلم

ریاض اطفال الریسة الرسمیة لغات المتمیزة 2009/03/01 جیھان صبحى السید العزب 2070620 كفـءكفـء1902011/02/23 معلم

بصرى. ع/ مدرسة التربیة الخاصة بالعریش  2009/03/01 جیھان فھمى احمد احمد ابوعیش 2072532 كفـءكفـء1912011/02/28 معلم

السكاسكة االعدادیة  المشتركة 2008/03/08 جیھان دمحم على سالم 2228859 كفـءكفـء1922011/02/28 معلم

خیرى طولسون ع بنین 2009/03/01 حسناء سید فھمى معوض 2084002 كفـءكفـء1932011/02/28 معلم

الشھید الرائد دمحم محمود البھنساوى ب 2008/07/06 حسناء عبد العلیم  عبد الحمید  سالم 2122521 كفـءكفـء1942011/07/06 معلم

العریش االعدادیة بنات 2009/03/01 حسین عبد الكریم حسین یوسف ابو سلمة 2197032 كفـءكفـء1952011/02/28 معلم

ابى صقل االبتدائیة 2009/03/01 حنان سلیمان حسن حمید السباحي 2071083 كفـءكفـء1962011/02/28 معلم

ث/ اسماء بنت ابى بكر االعدادیة الثانویة بنات 2009/03/01 حنان منصور منصور دمحم یونس 2094799 كفـءكفـء1972011/02/14 معلم

مدرسة الشھیدة سلمى سعید ابو سعید ب 2009/03/01 خالد دمحم عبدة الشعراوى 2147099 كفـءكفـء1982011/02/14 معلم

بصرى٠ب / مدرسة التربیة الخاصة بالعریش 2004/07/01 خالد مصطفى جمعھ شرھان 2119664 كفـءكفـء1992010/01/26 معلم

مدرسة الشھید شریف دمحم حسین 2009/03/01 ختام حمدى دمحم مصطفى 2069294 كفـءكفـء2002011/02/28 معلم

عماد الدین ایوب الثانویة بنین 2009/07/01 ختام دمحم نجیب عبده شعبان 2145747 كفـءكفـء2012011/07/06 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة 2009/03/01 دارین دمحم فتحى حمدى 2114078 كفـءكفـء2022011/02/28 معلم

الفیروز االبتدائیھ المشتركھ 2009/03/01 دالیا بكر احمد زكري 2080666 كفـءكفـء2032011/02/28 معلم

ب/ العاشر من رمضان  للتعلیم االساسى 2009/03/01 دالیا حسین دمحم دمحم الشحات 2093919 كفـءكفـء2042011/02/14 معلم
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 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

العریششمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ب/ مدرسة الزھور للتعلیم االساسى  2008/02/24 دالیا عبد القادر عطیھ الشوادفي 2074303 كفـءكفـء2052011/02/14 معلم

آل ایوب االبتدائیة 2008/02/24 دالیا علیان حسن حسانین 2078540 كفـءكفـء2062011/02/14 معلم

ابو صقل /عاصم احمد حسن عبدالوھاب/ الشھید النقیب
ع بنین سابقا

2009/03/01 دالیا دمحم صالح دمحم عبد الفضیل 2091775 كفـءكفـء2072011/02/14 معلم

عباس صالح االبتدائیة 2009/03/01 دعاء أحمد دمحم رشاد 2071730 كفـءكفـء2082011/02/14 معلم

مصطفى حقى االبتدائیة 2009/07/01 دعاء رمضان سلیمان خلیل 2074844 كفـءكفـء2092011/07/06 معلم

الشھید احمدعبد العزیز االبتدائیة 2009/03/01 دعاء سعد محمود مصطفى 2076702 كفـءكفـء2102011/02/14 معلم

اللواء ھشام دمحم محمودابو العزم /مدرسة الشھید
العریش ث التجاریة بنات/شاھین 

2007/06/02 دعاء على ابراھیم قطب 2076250 كفـءكفـء2112011/02/14 معلم

ب/ العاشر من رمضان  للتعلیم االساسى 2009/03/01 دعاء فایز دھشان ابراھیم 2138879 كفـءكفـء2122011/02/28 معلم

محمود عطیھ الشوربجى 2009/07/01 دعاء فؤاد حافظ دمحم 2094829 كفـءكفـء2132011/07/06 معلم

ع/ العبور للتعلیم االساسى  2003/05/12 دعاء دمحم احمد بخیت 2072443 كفـءكفـء2142011/02/14 معلم

ابن خلدون االبتدائیة 2009/07/01 دعاء مدحت عبد الرحمن عبده سالم 2159724 كفـءكفـء2152011/07/06 معلم

احمد اسماعیل خلیل ابراھیم الحجاوى /الشھید المواطن
ًالجیل الجدید االبتدائیة المشتركة سابقا

2009/03/01 دعاء مصطفى كمال یونس 2139927 كفـءكفـء2162011/02/28 معلم

باحثة البادیة االبتدائیة 2009/03/01 دنیا  على عبدهللا بدوى 2114060 كفـءكفـء2172011/02/28 معلم

السیده زینب الثانویة بنات 2009/03/01 دولت دمحم محمود إبراھیم 2079732 كفـءكفـء2182011/02/14 معلم

الفیروز االبتدائیھ المشتركھ 2008/02/24 دینا عماد الدین شحاتة عطیة 2093661 كفـءكفـء2192011/02/14 معلم

ع/ صالح الدین تعلیم اساسى  2009/07/01 رامى فرید عبد الوھاب سلیمان 2079135 كفـءكفـء2202011/07/06 معلم

بنك سیناء الوطنى االبتدائیة 2009/03/01 رانا أحمد عطیة أحمد حسن 2063045 كفـءكفـء2212011/02/28 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

العریششمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابن سینا االبتدائیة 2008/07/06 راندا حسین حمدان سلیمان 2071043 كفـءكفـء2222011/07/06 معلم

مصطفى حقى االبتدائیة 2008/02/24 راندا عبد هللا دمحم عبد الوھاب 2080664 كفـءكفـء2232011/02/14 معلم

ب/ عائشة أم المؤمنین للتعلیم االساسى  2008/02/24 رانیا ابراھیم ابراھیم غنیم 2076707 كفـءكفـء2242011/02/14 معلم

احمد دمحم عبدالستار عسكر/ الشھید اللواء 2009/12/01 رانیا حمدى عبدالسالم عبدالكریم 2073300 كفـءكفـء2252011/02/14 معلم

احمد اسماعیل خلیل ابراھیم الحجاوى /الشھید المواطن
ًالجیل الجدید االبتدائیة المشتركة سابقا

2009/03/01 رانیا سعید صالح قطامش 2079524 كفـءكفـء2262011/02/14 معلم

عباس صالح االبتدائیة 2009/03/01 رانیا عبد الموجود محمود جابر 2123840 كفـءكفـء2272011/07/06 معلم

ع/ محمود عبید للتعلیم االساسى  2008/02/24 رانیا ماھر محمود القصاص 2113952 كفـءكفـء2282011/02/14 معلم

ع/ محمود عبید للتعلیم االساسى  2009/03/01 رانیا دمحم عبد الرحمن شعبان 2075933 كفـءكفـء2292011/02/14 معلم

اعدادى/الریسة الرسمیة لغات المتمیزة 2009/07/01 رانیا دمحم منصور ربیع 2364974 كفـءكفـء2302011/05/06 معلم

عباس صالح االبتدائیة 2009/03/01 رانیا محمود سالمان فیصل 2070996 كفـءكفـء2312011/02/14 معلم

الشھید احمد حمدى االبتدائیة 2008/02/24 رانیا منیر ایوب الغالي 2076685 كفـءكفـء2322011/02/14 معلم

ع/ العبور للتعلیم االساسى  2009/07/01 رانیا منیر كامل  سلیم 2078532 كفـءكفـء2332011/07/06 معلم

ابتدائى/ المستقبل الرسمیة لغات 2009/03/01 رانیا یحیى دمحم عبد الوھاب 2119709 كفـءكفـء2342011/02/23 معلم

أ.الشھید شریف دمحم حسین ت 2009/07/01 راھندة ابراھیم ابراھیم غنیم 2352639 كفـءكفـء2352011/07/06 معلم

بنك سیناء الوطنى االبتدائیة 2008/02/24 رحاب رفاعي ابراھیم دمحم 2077637 كفـءكفـء2362011/02/14 معلم

ب/مدرسة الكرامة للتعلیم االساسى 2009/03/01 رحاب عراقى دمحم السید 2079045 كفـءكفـء2372011/05/11 معلم

ع/حمدان الخلیلى للتعلیم االساسى  2008/02/24 رحاب دمحم على خلیل بكیر 2065075 كفـءكفـء2382011/02/14 معلم

-----------------------------------

7438of 7145 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

العریششمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ب/ابو بكر الصدیق للتعلیم االساسى  2008/02/24 رشا ابراھیم ابراھیم غنیم 2076731 كفـءكفـء2392011/02/14 معلم

اعدادى/الریسة الرسمیة لغات المتمیزة 2009/03/01 رشا احمد احمد داود 2080678 كفـءكفـء2402011/02/23 معلم

باحثة البادیة االبتدائیة 2008/03/08 رشا احمد مصطفى الكاشف 2114063 كفـءكفـء2412011/02/14 معلم

ب/العبور للتعلیم االساسى  2008/02/24 رشا السید دمحم منصور 2084223 كفـءكفـء2422011/02/14 معلم

اللواء ھشام دمحم محمودابو العزم /مدرسة الشھید
العریش ث التجاریة بنات/شاھین 

2009/03/01 رشا الشامي دمحم عبد الرحمن 2093639 كفـءكفـء2432011/02/14 معلم

ب/ابو بكر الصدیق للتعلیم االساسى  2008/03/08 رشا حسن سیف النصر حسنین 2071123 كفـءكفـء2442011/02/28 معلم

ب/المساعید للتعلیم االساسى بنین  2008/02/24 رشا حسین محمود حسین 2077616 كفـءكفـء2452011/02/14 معلم

الفیروز االبتدائیھ المشتركھ 2009/07/01 رشا عایش دمحم یعقوب 2093664 كفـءكفـء2462011/07/06 معلم

ب/ حسین جاسر للتعلیم االساسى  2008/03/08 رشا عبد العاطى  خلیل الشعراوى 2122506 كفـءكفـء2472011/02/14 معلم

الشھید مالزم اول مصطفى یحى جاویش للتعلیم 
االساسى ب بنات

2009/03/01 رشا عبد الغني عبد هللا الحلو 2108151 كفـءكفـء2482011/02/14 معلم

السكاسكة االعدادیة  المشتركة 2009/03/01 رشا عید  مصطفى دمحم 2079492 كفـءكفـء2492011/07/06 معلم

ابى صقل االبتدائیة 2009/03/01 رشا عید ابراھیم مصطفى 2078602 كفـءكفـء2502011/02/28 معلم

ع/حمدان الخلیلى للتعلیم االساسى  2009/07/01 رشا دمحم احمد حسین 2071058 كفـءكفـء2512011/07/06 معلم

ابن خلدون االبتدائیة 2009/03/01 رشا دمحم احمد حمدان 2080660 كفـءكفـء2522011/02/14 معلم

المساعید الثانویة بنات 2008/02/24 رشا دمحم جاد عارف 2093647 كفـءكفـء2532011/02/14 معلم

الشھید مالزم اول مصطفى یحى جاویش للتعلیم 
االساسى ب بنات

2008/03/08 رشا دمحم سمیر محمود دمحم سعید 2231958 كفـءكفـء2542011/02/28 معلم

الشھید الرائد دمحم محمود البھنساوى ب 2009/07/01 رشا دمحم عبد العزیز منصور 2358933 كفـءكفـء2552011/07/06 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

العریششمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

احمد دمحم عبدالستار عسكر/ الشھید اللواء 2006/07/06 رشا دمحم عبد الغني دمحم 2072548 كفـءكفـء2562011/02/28 معلم

ع/ السبیل للتعلیم االساسى  2009/03/01 رشا محمود  دمحم السید ابو شیتھ 2067758 كفـءكفـء2572011/02/14 معلم

ب/حمدان الخلیلى للتعلیم االساسى  2008/09/21 رشا یوسف حمدى عروج 2070565 كفـءكفـء2582011/02/14 معلم

ع/المساعید للتعلیم اساسى بنین  2009/03/01 رضا زكریا محمود دمحم 2077653 كفـءكفـء2592011/05/29 معلم

احمد عرابى االبتدائیة 2009/03/01 رضاء احمد عبد الحمید  البیك 2123619 كفـءكفـء2602011/02/28 معلم

ابن خلدون االعدادیة المشتركة 2009/03/01 رضوان حسان حمدان سالمة 2103762 كفـءكفـء2612011/02/23 معلم

ب/ السبیل للتعلیم االساسى 2009/03/01 رضوى رضوان عبد ربھ مسلم ابو شیتة 2067679 كفـءكفـء2622011/02/14 معلم

العریش االعدادیة بنات 2009/03/01 رغدة عایش عبد العزیز شعبان 2094823 كفـءكفـء2632011/02/14 معلم

ینایر الرسمیة لغات ااالعدادیة٢٥مدرسة  2009/03/01 رفیق احمد توفیق وھبھ 2076767 كفـءكفـء2642011/02/23 معلم

العریش االعدادیة بنات 2009/07/01 رقیة دمحم سلیم العیادى 2076236 كفـءكفـء2652011/07/06 معلم

مصطفى حسین االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 رنا حمدي انور دمحم 2072511 كفـءكفـء2662011/07/06 معلم

ریاض اطفال العبور للتعلیم االساسى 2008/02/24 ریحاب صبیح قاسم احمد 2073256 كفـءكفـء2672011/02/24 معلم

الشھید احمدعبد العزیز االبتدائیة 2008/02/24 ریم احمد ماھر شحات دمحم 2073392 كفـءكفـء2682011/02/14 معلم

2009/03/01 مدرسة الشھید الرائد عمرو شكرى ث العسكریة بنین ریم فوزي عبد العزیز الشریف 2096859 كفـءكفـء2692011/02/28 معلم

السیده زینب الثانویة بنات 2008/02/24 ریم محمود رضوان سلمان 2076297 كفـءكفـء2702011/02/14 معلم

ع/ابوبكر الصدیق للتعلیم االساسى  2009/07/01 ریھام سعید  حسین علي 2078551 كفـءكفـء2712011/07/06 معلم

احمد دمحم عبدالستار عسكر/ الشھید اللواء 2009/03/01 ریھام دمحم عبد الموجود ھمام 2082482 كفـءكفـء2722011/02/14 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

العریششمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید احمد حمدى االبتدائیة 2009/03/01 ریھام دمحم مازن الشوربجى 2070652 كفـءكفـء2732011/02/14 معلم

ب/ صالح الدین للتعلیم االساسى  2008/02/24 ریھام محمود رضوان سلمان 2076311 كفـءكفـء2742011/02/14 معلم

ابى حنیفة االبتدائیة 2008/02/24 ریھان سعید محمود قیشاوى 2091780 كفـءكفـء2752011/02/14 معلم

العریش الثانویة /دمحم ایمن بكیر/مدرسة الشھیدالمواطن
الزراعیة سابقا

2008/07/06 زوزو عبد الحكیم اسماعیل خطاب 2138513 كفـءكفـء2762011/07/06 معلم

ب/العبور للتعلیم االساسى  2009/03/01 زینب حمادة على  مرسى 2229126 كفـءكفـء2772011/02/28 معلم

المساعید الثانویة بنات 2009/07/01 زینب عبد الحمید دمحم ابراھیم 2093921 كفـءكفـء2782011/07/06 معلم

باحثة البادیة االبتدائیة 2009/03/01 زینب علي عبد الرحمن بخیت 2093924 كفـءكفـء2792011/02/14 معلم

خدیجة بنت خویلد ع بنات 2008/07/01 سارة حمدي عبد العظیم خضر 2080680 كفـءكفـء2802011/07/06 معلم

سنوات٣مدرسة العریش الثانویة الفنیة الفندقیة نظام  2009/03/01 سارة فؤاد محمود الشعراوى 2079140 كفـءكفـء2812011/02/23 معلم

ب/ عائشة أم المؤمنین للتعلیم االساسى  2009/03/01 سارة دمحم جمیعان ابو شیتة 2076612 كفـءكفـء2822011/02/14 معلم

الشھید طیار جمیل خلیل عبدالمجید وھبى 2009/03/01 سارة موسى عید غنمى 2087022 كفـءكفـء2832011/02/28 معلم

االلفى الثانویة بنات 2008/03/08 سارة یحي دمحم بھجت 2141278 كفـءكفـء2842011/02/28 معلم

احمد دمحم عبدالستار عسكر/ الشھید اللواء 2008/07/06 ساره محمود سالم مقیبل 2093922 كفـءكفـء2852011/07/06 معلم

الشھید الرائد دمحم محمود البھنساوى ب 2009/07/01 ساره محمود عبد العلیم مصبح 2082896 كفـءكفـء2862011/07/06 معلم

الشھید مالزم اول مصطفى یحى جاویش للتعلیم 
االساسى ع بنات

2008/07/06 سالى ماھر حسین الزرباوى 2121541 كفـءكفـء2872011/07/06 معلم

ع/ عائشة ام المؤمنین للتعلیم االساسى 2009/03/01 سالى دمحم جبر العیسوى 2077983 كفـءكفـء2882011/02/28 معلم

2009/07/01 مدرسة الشھید الرائد عمرو شكرى ث العسكریة بنین سالي جمال حنفي دمحم 2078620 كفـءكفـء2892011/07/06 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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العریششمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

احمد عرابى االبتدائیة 2011/07/06 سالي محمود عبد العلیم  مصبح 2082898 كفـءكفـء2902011/07/06 معلم

ع/ مدرسة الزھور للتعلیم االساسى  2008/02/24 سالي نعیم موسى ھاشم 2070043 كفـءكفـء2912011/02/14 معلم

ع/ السبیل للتعلیم االساسى  2009/01/24 سامح محمود عبد العلیم مصبح 2084542 كفـءكفـء2922011/02/14 معلم

ع/ابوبكر الصدیق للتعلیم االساسى  2009/03/01 سامر حسنى سالم السعید 2103783 كفـءكفـء2932011/02/14 معلم

خدیجة بنت خویلد ع بنات 2009/03/01 سحر ابراھیم على موسى 2068739 كفـءكفـء2942011/02/14 معلم

بنك سیناء الوطنى االبتدائیة 2008/02/24 سحر سعدالدین دمحم دیاب 2126503 كفـءكفـء2952011/02/14 معلم

الشھید احمد حمدى االبتدائیة 2009/07/01 سحر دمحم ثابت خلیل 2078398 كفـءكفـء2962011/07/06 معلم

االعدادیة بنین /رفیق عزت دمحم خلیل/ الشھید النقیب
سابقا

2009/03/01 سحر دمحم حسن مصطفى 2073274 كفـءكفـء2972011/02/14 معلم

ع/ عائشة ام المؤمنین للتعلیم االساسى 2009/03/01 سعاد اسماعیل دمحم عبدالوھاب 2264782 كفـءكفـء2982011/07/06 معلم

ب/العبور للتعلیم االساسى  2009/03/01 سعاد علي سالمھ عودة 2078578 كفـءكفـء2992011/02/28 معلم

خیرى طولسون ع بنین 2009/03/01 سعاد دمحم حسن عطا 2074390 كفـءكفـء3002011/02/28 معلم

العریش االعدادیة بنات 2008/02/24 سكینھ حمدي عبدهللا مرشد 2078516 كفـءكفـء3012011/02/14 معلم

احمد صفوت 2009/07/01 سلوي احمد ابراھیم خلیل 2229074 كفـءكفـء3022011/07/06 معلم

مدرسة العریش الثانویة الزراعیة المھنیة 2009/07/01 سلوي السید جمعة حسن المطري 2145608 كفـءكفـء3032011/07/06 معلم

ابن خلدون االعدادیة المشتركة 2009/03/01 سماح أحمد دمحم أحمد 2075454 كفـءكفـء3042011/02/14 معلم

ث/ اسماء بنت ابى بكر االعدادیة الثانویة بنات 2008/03/08 سماح جابر دمحم مغازى 2072689 كفـءكفـء3052011/02/28 معلم

السادات االعدادیـة بنین 2009/07/01 سماح زاید دمحم اسماعیل 2205461 كفـءكفـء3062011/07/06 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

العریششمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابو صقل /عاصم احمد حسن عبدالوھاب/ الشھید النقیب
ع بنین سابقا

2009/03/01 سماح سعدالدین دمحم دیاب 2126498 كفـءكفـء3072011/02/28 معلم

السادات االعدادیـة بنین 2009/03/01 سماح عبد المجید نصیر سلمي 2076743 كفـءكفـء3082011/02/14 معلم

بنك سیناء الوطنى االبتدائیة 2009/07/01 سمر ابراھیم عمر ابولیمون 2388323 كفـءكفـء3092011/07/06 معلم

آل ایوب االبتدائیة 2008/07/06 سمر احمد عبد السالم عبد الوھاب 2078605 كفـءكفـء3102011/07/06 معلم

خدیجة بنت خویلد ع بنات 2008/02/24 سمر السید مصطفى درویش 2229602 كفـءكفـء3112011/02/14 معلم

السادات االعدادیـة بنین 2009/03/01 سمر امین الدین جوده احمد جوده 2073628 كفـءكفـء3122011/07/06 معلم

العریش االعدادیة بنات 2009/03/01 سمر بدر الدین حمدان دمحم ابو شیتة 2072523 كفـءكفـء3132011/02/14 معلم

ابو صقل /عاصم احمد حسن عبدالوھاب/ الشھید النقیب
ع بنین سابقا

2010/08/01 سمر جابر على العطار 2343650 كفـءكفـء3142012/07/07 ماجیستیرمعلم

احمد دمحم عبدالستار عسكر/ الشھید اللواء 2009/07/01 سمر حسن ایوب ابو اقرع 2112941 كفـءكفـء3152011/07/06 معلم

احمد عرابى االبتدائیة 2009/03/01 سمر سید على ھمام 2092458 كفـءكفـء3162011/07/26 معلم

الشھید احمدعبد العزیز االبتدائیة 2009/03/01 سمر عبد الحق  محمود جاسر 2075118 كفـءكفـء3172011/07/06 معلم

السیده زینب الثانویة بنات 2009/03/01 سمر فضل الھندي فضل 2094768 كفـءكفـء3182011/02/14 معلم

آل ایوب االبتدائیة 2009/03/01 سمر قدري محمود مصطفى 2078478 كفـءكفـء3192011/02/28 معلم

الشھید طیار جمیل خلیل عبدالمجید وھبى 2009/07/01 سمر دمحم جمعة عبد الكریم 2151467 كفـءكفـء3202011/07/06 معلم

آل ایوب االبتدائیة 2009/03/01 سھا سعید  دمحم یعقوب 2078547 كفـءكفـء3212011/02/28 معلم

ع/ابوبكر الصدیق للتعلیم االساسى  2008/02/24 سھا عبد الفتاح عودة الشریف 2071780 كفـءكفـء3222011/02/14 معلم

ب/ابو بكر الصدیق للتعلیم االساسى  2008/03/08 سھا دمحم مصطفى مبارك 2068990 كفـءكفـء3232011/02/24 معلم
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إدارة مدیریة
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التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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العریششمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ع/ صالح الدین تعلیم اساسى  2009/03/01 سھام  جمعة سلیم عاید 2146699 كفـءكفـء3242011/02/28 معلم

ع/ صالح الدین تعلیم اساسى  2009/03/01 سوزان فایق احمد عمار 2070675 كفـءكفـء3252011/02/23 معلم

ع/ابوبكر الصدیق للتعلیم االساسى  2009/03/01 سوزان دمحم السعید قریش 2075104 كفـءكفـء3262011/02/14 معلم

مدرسة الشھید شریف دمحم حسین 2009/03/01 سوزان منیر دیاب الدیب 2082564 كفـءكفـء3272011/02/14 معلم

السمران االبتدائیة 2008/03/08 سوسو عبدالمھدي دمحم سالمة 2143769 كفـءكفـء3282011/05/29 معلم

ب/ العاشر من رمضان  للتعلیم االساسى 2009/03/01 سونیا احمد جمعھ  ایوب 2073453 كفـءكفـء3292011/02/28 معلم

مدرسة الشھیدة نھال دمحم العقید الثانویة الصناعیة 
بنات

2009/03/01 سیرین صبحى ابراھیم دسوقى 2082327 كفـءكفـء3302011/02/14 معلم

ب/ محمود عبید للتعلیم االساسى  2008/07/06 شادیة حسن عطیة أبو طالب 2077899 كفـءكفـء3312011/07/06 معلم

ع/ مدرسة الزھور للتعلیم االساسى  2009/03/01 شاھیناز حسن عبد العزیز حجاب 2078629 كفـءكفـء3322011/02/14 معلم

الشھید مالزم اول مصطفى یحى جاویش للتعلیم 
االساسى ع بنات

2009/03/01 شاھیناز طھ عبدالرحمن قناوي 2131418 كفـءكفـء3332011/07/06 معلم

المزرعة االبتدائیة 1994/11/01 شریف صالح عثمان على 569915 كفـءكفـء3342009/03/18 معلم

ث/ اسماء بنت ابى بكر االعدادیة الثانویة بنات 2008/03/08 شرین جمال عبد الشكور فرید 2094898 كفـءكفـء3352011/02/28 معلم

ابى صقل االبتدائیة 2008/02/24 شرین جمعھ احمد بكیر 2078386 كفـءكفـء3362011/02/14 معلم

الشھید الرائد دمحم محمود البھنساوى ب 2009/03/01 شرین سلیمان حمدان حسین 2068409 كفـءكفـء3372011/02/14 معلم

ب/ السبیل للتعلیم االساسى 2009/03/01 شریھان ابراھیم عبدالرحمن الحماحمي 2143776 كفـءكفـء3382011/05/29 معلم

ابو صقل /عاصم احمد حسن عبدالوھاب/ الشھید النقیب
ع بنین سابقا

2008/02/24 شیرین اسماعیل عید سالم الشلبي 2094873 كفـءكفـء3392011/02/14 معلم

فاطمة الزھراء ع بنات 2008/02/24 شیرین سعید دمحم حسین 2070478 كفـءكفـء3402011/02/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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العریششمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ع/ابوبكر الصدیق للتعلیم االساسى  2009/03/01 شیرین عبد الكریم علي عطیھ 2072539 كفـءكفـء3412011/02/14 معلم

ابى صقل االبتدائیة 2009/03/01 شیرین دمحم ابراھیم سالم 2073280 كفـءكفـء3422011/02/14 معلم

ع/ابوبكر الصدیق للتعلیم االساسى  2008/02/24 شیرین موسى دیاب لطفي العكاوي 2071168 كفـءكفـء3432011/02/14 معلم

العریش االعدادیة بنات 2009/03/01 شیماء  احمد عطوه صالح 2078524 كفـءكفـء3442011/02/14 معلم

ب/ محمود عبید للتعلیم االساسى  2009/03/01 شیماء  السید محمود علي 2074324 كفـءكفـء3452011/03/08 معلم

ع/اسماء بنت ابى بكر االعدادیة الثانویة بنات 2009/03/01 شیماء  خلیل دمحم السید 2075724 كفـءكفـء3462011/02/14 معلم

ابى حنیفة االبتدائیة 2008/07/06 شیماء  دمحم عبد العزیز أبوشیتھ 2082571 كفـءكفـء3472011/07/06 معلم

خیرى طولسون ع بنین 2008/02/24 شیماء ابراھیم صالح احمد 2093662 كفـءكفـء3482011/02/14 معلم

مدرسة الشھید مالزم اول دمحم ابراھیم سلیمان الثانویة 
التجاریة بنین

2009/03/01 شیماء إبراھیم عمر أبو لیمون 2103535 كفـءكفـء3492011/02/14 معلم

ابى حنیفة االبتدائیة 2009/03/01 شیماء ابراھیم محمود دمحم 2094887 كفـءكفـء3502011/02/28 معلم

خیرى طولسون ع بنین 2009/03/01 شیماء ابو السعود دمحم فولي 2077553 كفـءكفـء3512011/02/28 معلم

آل ابو سلمھ الثانویة العسكریة 2009/03/01 شیماء احمد انور عبد الھادي االغا 2096866 كفـءكفـء3522011/02/28 معلم

ب/ صالح الدین للتعلیم االساسى  2008/09/21 شیماء احمد جمعھ ایوب 2074333 كفـءكفـء3532011/02/14 معلم

فاطمة الزھراء ع بنات 2009/03/01 شیماء احمد سلیمان عزمى رضوان 2077591 كفـءكفـء3542011/02/28 معلم

ب/ الطویل للتعلیم االساسى 2009/07/01 شیماء احمد صالح الحفني 2078570 كفـءكفـء3552011/07/06 معلم

الشھید احمد حمدى االبتدائیة 2009/03/01 شیماء أحمد دمحم عالم 2068602 كفـءكفـء3562011/02/14 معلم

العریش االعدادیة بنات 2009/03/01 شیماء العبد إبراھیم جودة 2077995 كفـءكفـء3572011/02/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

العریششمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

احمد دمحم عبدالستار عسكر/ الشھید اللواء 2009/03/01 شیماء انیس حسنى عطیة عید 2082556 كفـءكفـء3582011/02/14 معلم

ب/المساعید للتعلیم االساسى بنین  2008/02/24 شیماء حسین احمد بسطاوي 2077548 كفـءكفـء3592011/02/14 معلم

ع/المساعید للتعلیم اساسى بنین  2009/07/01 شیماء خالد دمحم محمود 2078494 كفـءكفـء3602011/07/06 معلم

ث/ اسماء بنت ابى بكر االعدادیة الثانویة بنات 2009/03/01 شیماء رفاعى ابراھیم دمحم طعیمھ 2079180 كفـءكفـء3612011/02/14 معلم

مصطفى حقى االبتدائیة 2008/02/24 شیماء سالم متولي سالم 2080663 كفـءكفـء3622011/02/14 معلم

ع/المساعید للتعلیم اساسى بنین  2008/03/08 شیماء سعید ابراھیم محفوظ 2140070 كفـءكفـء3632011/02/28 معلم

مدرسة الشھیدة نھال دمحم العقید الثانویة الصناعیة 
بنات

2008/03/08 شیماء سعید دمحم الزملوط 2141271 كفـءكفـء3642011/02/14 معلم

ع/ عائشة ام المؤمنین للتعلیم االساسى 2009/03/01 شیماء سعید یونس سید 2084159 كفـءكفـء3652011/02/28 معلم

ابن خلدون االعدادیة المشتركة 2009/03/01 شیماء سمیر حسنى سعد 2120731 كفـءكفـء3662011/02/14 معلم

مدرسة الشھیدة سلمى سعید ابو سعید ب 2009/03/01 شیماء صبحى دمحم عشرى 2088841 كفـءكفـء3672011/02/28 معلم

ابى حنیفة االبتدائیة 2009/03/01 شیماء عبد هللا عید عبدهللا 2069119 كفـءكفـء3682011/02/14 معلم

اللواء ھشام دمحم محمودابو العزم /مدرسة الشھید
العریش ث التجاریة بنات/شاھین 

2009/07/01 شیماء على دمحم سعید 2125162 كفـءكفـء3692011/07/06 معلم

ث/ اسماء بنت ابى بكر االعدادیة الثانویة بنات 2009/03/01 شیماء فرج على السید 2076228 كفـءكفـء3702011/02/28 معلم

ابن خلدون االعدادیة المشتركة 2008/02/24 شیماء كمال سلیمان سالمھ 2071030 كفـءكفـء3712011/02/14 معلم

ابن خلدون االبتدائیة 2008/07/06 شیماء دمحم ثابت ایوب بدوي 2078385 كفـءكفـء3722011/07/06 معلم

ب/ مدرسة الزھور للتعلیم االساسى  2009/03/01 شیماء محمود حسین محمود الزملوط 2074279 كفـءكفـء3732011/02/14 معلم

عباس صالح االبتدائیة 2009/03/01 شیماء محمود علي دمحم 2070994 كفـءكفـء3742011/02/28 معلم
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إدارة مدیریة
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التعیین
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العریششمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

آل ایوب االبتدائیة 2008/03/08 شیماء مصطفى كمال سالمة قویدر 2114683 كفـءكفـء3752011/02/14 معلم

ع/ العاشر من رمضان للتعلیم االساسى 2011/02/24 صابرین سعید حمدان سالم 2070041 كفـءكفـء3762011/02/14 معلم

ع/الطویل للتعلیم االساسى  2009/03/01 صافیناز دمحم سلیمان سالمان 2130362 كفـءكفـء3772011/02/28 معلم

ع/ محمود عبید للتعلیم االساسى  2009/07/01 صبیحة حلمى فتحى البیومى 2123255 كفـءكفـء3782011/07/06 معلم

مصطفى حسین االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 صفاء عبد الحمید  العبد محمود 2077544 كفـءكفـء3792011/02/28 معلم

ریاض اطفال الشھید شریف دمحم حسین 2008/02/24 صفاء غازي حمدي سلیم 2075073 كفـءكفـء3802011/02/14 معلم

عباس صالح االبتدائیة 2008/02/24 صفاء دمحم شحاتھ ابو شحاتھ 2105257 كفـءكفـء3812011/02/14 معلم

االلفى الثانویة بنات 2009/03/01 صفیة سالمة العبد على 2068844 كفـءكفـء3822011/02/14 معلم

احمد عرابى االبتدائیة 2009/03/01 صفیھ عبد القادر  دمحم مسلم 2072488 كفـءكفـء3832011/02/14 معلم

مصطفى حقى االبتدائیة 2009/03/01 صفیھ دمحم نمر دمحم العمدة 2094865 كفـءكفـء3842011/02/14 معلم

االعدادیة بنین /رفیق عزت دمحم خلیل/ الشھید النقیب
سابقا

2009/03/01 طارق أحمد حسین سلیمان 2113946 كفـءكفـء3852011/02/14 معلم

العریش الفنیة المتقدمة الصناعیة 2009/03/01 طعمھ الباز دمحم حسن 2077656 كفـءكفـء3862011/02/23 معلم

2009/07/01 مدرسة الشھید الرائد عمرو شكرى ث العسكریة بنین طھ رمضان السید عبدالرحمن 2169045 كفـءكفـء3872011/07/06 معلم

ع/اسماء بنت ابى بكر االعدادیة الثانویة بنات 2009/03/01 عائشة محروس عبد الحلیم عمران 2091119 كفـءكفـء3882011/02/23 معلم

ریاض أطفال أحمد عرابى 2009/03/01 عائشھ الشبراوي حامد بدران 2078376 كفـءكفـء3892011/02/24 معلم

ریاض اطفال عمرو بن العاص االبتدائیة 2009/07/01 عبیر  الھادي محمود دمحم 2131543 كفـءكفـء3902011/07/06 معلم

العریش االعدادیة بنات 2009/07/01 عبیر  دمحم عبدالحمید حسین المالح 2123248 كفـءكفـء3912011/07/06 معلم
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

السكا سكة االبتدائیة 2008/07/06 عبیر ابراھیم علي الجبالي 2131177 كفـءكفـء3922011/07/06 معلم

ب/ابو بكر الصدیق للتعلیم االساسى  2009/03/01 عبیر احمد الرفاعى محمود عطوة 2140118 كفـءكفـء3932011/02/24 معلم

بنك سیناء الوطنى االبتدائیة 2009/03/01 عبیر عبدالفتاح بكري سید 2101554 كفـءكفـء3942011/02/28 معلم

آل ابو سلمھ الثانویة العسكریة 2008/07/06 عبیر دمحم عبد المجید  احمد 2094791 كفـءكفـء3952011/07/06 معلم

السكا سكة االبتدائیة 2009/07/01 عبیر دمحم ھاشم أحمد دمحم 2123834 كفـءكفـء3962011/07/06 معلم

أل الشوربجى الثانویة الزخرفیة 2009/03/01 عبیر دمحم یوسف عابد 2071138 كفـءكفـء3972011/02/14 معلم

ابتدائى/ ینایرالرسمیة لغات٢٥مدرسة 2009/03/01 عرفات خالد ابراھیم على 2169199 كفـءكفـء3982011/02/23 معلم

مدرسة الصفا االعدادیة المشتركة 2009/03/01 عزة عبد الغنى إبراھیم أحمد 2076084 كفـءكفـء3992011/02/14 معلم

فاطمة الزھراء ع بنات 2008/02/24 عزه حسن علي حسن 2071129 كفـءكفـء4002011/02/24 معلم

ریاض اطفال العبور للتعلیم االساسى 2009/03/01 عزه دمحم السید احمد ابو شارب 2094808 كفـءكفـء4012011/02/24 معلم

المزرعة االبتدائیة 2009/03/01 عزیزة حماد عودة ابراھیم 2093918 كفـءكفـء4022011/02/28 معلم

ب/ العاشر من رمضان  للتعلیم االساسى 2009/03/01 عزیزة عبد الفتاح عودة الشریف 2071793 كفـءكفـء4032011/02/14 معلم

الشھید الرائد دمحم محمود البھنساوى ب 2009/03/01 عطاف كمال الدیب علي 2073627 كفـءكفـء4042011/02/14 معلم

اعدادى/الریسة الرسمیة لغات المتمیزة 2009/07/01 عال ابراھیم عبد الخیر  سرور 2077552 كفـءكفـء4052011/07/06 معلم

حمدى عواد االبتدائیة المشتركة 2008/02/24 عال بركات بشر حسین 2143802 كفـءكفـء4062011/02/14 معلم

مدرسة الشھید شریف دمحم حسین 2008/02/24 عال عبد العزیز  اسماعیل  عبد الھادي 2101020 كفـءكفـء4072011/02/14 معلم

ع/ العبور للتعلیم االساسى  2006/08/28 عال عبد النبي دمحم العزونى 2072441 كفـءكفـء4082011/02/14 معلم
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 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

العریش االعدادیة بنات 2009/03/01 عال عبد الھادى دمحم خلیل 2068544 كفـءكفـء4092011/02/14 معلم

حمدى عواد االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 عال كامل محمود یعقوب 2079494 كفـءكفـء4102011/02/28 معلم

ب/الریسة الرسمیة لغات المتمیزة  2009/03/01 عال دمحم احمد موسى 2055404 كفـءكفـء4112011/02/23 معلم

احمد دمحم عبدالستار عسكر/ الشھید اللواء 2009/07/01 عال دمحم رشید یعقوب 2177739 كفـءكفـء4122011/07/06 معلم

ابو صقل /عاصم احمد حسن عبدالوھاب/ الشھید النقیب
ع بنین سابقا

2009/03/01 عالء ثروت احمد شبانة 2126569 كفـءكفـء4132011/02/28 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة 2009/03/01 على مسلم على الشریف 2084522 كفـءكفـء4142011/02/14 معلم

ث/ اسماء بنت ابى بكر االعدادیة الثانویة بنات 2008/02/24 علیة دمحم مسلم فراج 2193015 كفـءكفـء4152011/02/14 معلم

ب/ السبیل للتعلیم االساسى 2009/03/01 غادة فتحى دمحم دمحم النجار 2070465 كفـءكفـء4162011/02/14 معلم

خدیجة بنت خویلد ع بنات 2008/03/08 غاده دمحم ابراھیم الخراشي 2073450 كفـءكفـء4172011/02/28 معلم

باحثة البادیة االبتدائیة 2008/03/08 غاده دمحم عبد هللا مصطفى 2095877 كفـءكفـء4182011/02/28 معلم

االعدادیة بنین /رفیق عزت دمحم خلیل/ الشھید النقیب
سابقا

2008/02/24 فاتن دمحم اشتیوى صبیح 2068152 كفـءكفـء4192011/02/14 معلم

الشھید الرائد دمحم محمود البھنساوى ب 2009/03/01 فاطمة  عودة سالم سویلم 2122545 كفـءكفـء4202011/02/28 معلم

خیرى طولسون ع بنین 2009/03/01 فاطمة ابراھیم دمحم ابراھیم الجندي 2074083 كفـءكفـء4212011/02/14 معلم

ابو صقل /عاصم احمد حسن عبدالوھاب/ الشھید النقیب
ع بنین سابقا

2008/02/24 فاطمة الزھراء دمحم عبد الرحمن القصاص 2071674 كفـءكفـء4222011/02/14 معلم

ع/ عائشة ام المؤمنین للتعلیم االساسى 2009/03/01 فاطمة حسن سیف النصر جبریل 2068978 كفـءكفـء4232011/02/14 معلم

ریاض اطفال بنك سیناء الوطنى االبتدائیة 2009/03/01 فاطمة دمحم حسب ربھ حسن 2077625 كفـءكفـء4242011/02/14 معلم

ب/ عائشة أم المؤمنین للتعلیم االساسى  2009/03/01 فاطمھ احمد ھاشم ایوب شراب 2075097 كفـءكفـء4252011/02/14 معلم
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الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

العریششمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ع/ال ذكرى تعلیم اساسى  2009/03/01 فاطمھ عبد الرحیم عبد الرحمن دمحم 2094886 كفـءكفـء4262011/02/14 معلم

ملحقة بالفندقیة/ المساعید الثانویة بنین  2009/07/01 فاطمھ فؤاد عبدالقادر عطیھ 2378766 كفـءكفـء4272011/07/06 معلم

ع/حمدان الخلیلى للتعلیم االساسى  2009/03/01 فاطمھ دمحم سلیمان ابراھیم 2075111 كفـءكفـء4282011/02/14 معلم

عمرو بن العاص االبتدائیة 2009/07/01 فاطمھ ھاشم  عاید سعید 2078391 كفـءكفـء4292011/07/06 معلم

العریش الثانویة /دمحم ایمن بكیر/مدرسة الشھیدالمواطن
الزراعیة سابقا

2009/07/01 فیان رزق صالح دمحم الشافعي 2145606 كفـءكفـء4302011/07/06 معلم

احمد اسماعیل خلیل ابراھیم الحجاوى /الشھید المواطن
ًالجیل الجدید االبتدائیة المشتركة سابقا

2009/07/01 كرم محروس سعید دمحم اسماعیل 2079778 كفـءكفـء4312011/07/06 معلم

العریش االعدادیة بنات 2009/03/01 كریمھ حسین زغلول حسن 2068487 كفـءكفـء4322011/02/23 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة 2008/03/08 لبنى عاصم حسینى ابو العال 2077639 كفـءكفـء4332011/02/28 معلم

ع/ محمود عبید للتعلیم االساسى  2009/03/01 لمیاء حسن دمحم ھاشم 2071039 كفـءكفـء4342011/02/24 معلم

ع/ال ذكرى تعلیم اساسى  2006/07/26 لمیاء على دمحم دمحم صالح 2079141 كفـءكفـء4352011/02/14 معلم

ع/ عائشة ام المؤمنین للتعلیم االساسى 2008/02/24 لمیاء علیان سلیم شمیط 2073714 كفـءكفـء4362011/02/14 معلم

احمد دمحم عبدالستار عسكر/ الشھید اللواء 2009/03/01 لمیاء فؤاد دمحم احمد عبد الوھاب 2093638 كفـءكفـء4372011/02/28 معلم

ابو صقل /عاصم احمد حسن عبدالوھاب/ الشھید النقیب
ع بنین سابقا

2009/07/01 لمیاء دمحم صالح دمحم 2139174 كفـءكفـء4382011/07/06 معلم

ب/ابو بكر الصدیق للتعلیم االساسى  2008/02/24 مآثر ماھر عبد هللا مصطفى 2077642 كفـءكفـء4392011/02/14 معلم

السیده زینب الثانویة بنات 2009/03/01 ماجدة أحمد عبد الحمید  عثمان 2079805 كفـءكفـء4402011/02/14 معلم

السمران االبتدائیة 2008/03/08 ماجده شحاتھ عبد الكریم احمد 2121072 كفـءكفـء4412011/02/28 معلم

االلفى الثانویة بنات 2008/07/06 ماري فھمي متري فتیان 2094766 كفـءكفـء4422011/07/06 معلم
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التعیین
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العریششمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

على بن ابى طالب االعدادیة بنین 2009/07/01 دمحم أحمد اسماعیل مرسى العطار 2293646 كفـءكفـء4432011/07/06 معلم

ع/ محمود عبید للتعلیم االساسى  2009/03/01 دمحم احمد سمك نمر الكاشف 2081731 كفـءكفـء4442011/02/14 معلم

اعدادى/مدرسة المراشدة للتعلیم االساسى  2008/12/15 دمحم احمد عبد الجواد مرسى 2172523 كفـءكفـء4452011/02/28 معلم

ع/المساعید للتعلیم اساسى بنین  2008/03/08 دمحم السید دمحم عبد المقصود 2172447 كفـءكفـء4462011/02/28 معلم

ع/ابوبكر الصدیق للتعلیم االساسى  2009/03/01 دمحم بیومى درویش دمحم 2147095 كفـءكفـء4472011/02/28 معلم

عماد الدین ایوب الثانویة بنین 2009/03/01 دمحم حسان محمود حسین 2142101 كفـءكفـء4482011/07/06 معلم

2009/03/01 مدرسة الشھید الرائد عمرو شكرى ث العسكریة بنین دمحم حسن حماده المغربى 2169229 كفـءكفـء4492011/02/14 معلم

ع/المساعید للتعلیم اساسى بنین  2009/03/01 دمحم حسن عید مصطفى 2070050 كفـءكفـء4502011/02/28 معلم

ع/ العاشر من رمضان للتعلیم االساسى 2009/03/01 دمحم حسین دمحم سلیم 2125078 كفـءكفـء4512011/07/06 معلم

المیدان للتعلیم االساسى ب 2009/03/01 دمحم حمدان سالمان رویعي 2072474 كفـءكفـء4522011/02/28 معلم

العریش االعدادیة بنات 2009/03/01 دمحم خلیل دمحم السید خلیل 2103781 كفـءكفـء4532011/02/14 معلم

مدرسة الشھید مالزم اول دمحم ابراھیم سلیمان الثانویة 
التجاریة بنین

2009/07/01 دمحم سید احمد ابراھیم  حسن 2204290 كفـءكفـء4542011/07/06 معلم

ع/ عائشة ام المؤمنین للتعلیم االساسى 2009/03/01 دمحم صالح ابراھیم حسن 2125166 كفـءكفـء4552011/02/14 معلم

ب/ حسین جاسر للتعلیم االساسى  2009/07/01 دمحم طارق سلیمان عزمي رضوان 2123266 كفـءكفـء4562011/07/06 معلم

السیده زینب الثانویة بنات 2009/07/01 دمحم عبد السالم اسماعیل عیسى البراوى 2086225 كفـءكفـء4572011/07/06 معلم

ب/الریسة الرسمیة لغات المتمیزة  2009/03/01 دمحم عبد السالم عودة دمحم 2077640 كفـءكفـء4582011/02/23 معلم

ع/ محمود عبید للتعلیم االساسى  2009/03/01 دمحم عبد الوھاب سناء مجدى عبد المجید 2084528 كفـءكفـء4592011/02/14 معلم
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العریششمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

اللواء ھشام دمحم محمودابو العزم /مدرسة الشھید
العریش ث التجاریة بنات/شاھین 

2009/03/01 دمحم عبدالرحمن سلیمان قاسم 2169288 كفـءكفـء4602011/07/06 معلم

ب/الریسة الرسمیة لغات المتمیزة  2009/03/01 دمحم عبداللطیف دمحم عید 2071557 كفـءكفـء4612011/02/23 معلم

ع/ العبور للتعلیم االساسى  2009/03/01 دمحم عبدالمقصود عبداللة القلش 2125145 كفـءكفـء4622011/02/14 معلم

تجمع الصالحین االبتدائیة 2009/07/01 دمحم عدلى عواد قویدر 2088542 كفـءكفـء4632011/07/06 معلم

اللواء ھشام دمحم محمودابو العزم /مدرسة الشھید
العریش ث التجاریة بنات/شاھین 

2009/03/01 دمحم عزمى عبد الحمید دمحم 2112961 كفـءكفـء4642011/07/06 معلم

ابتدائى/ المراشدة للتعلیم االساسى  2009/03/01 دمحم على دمحم حسن 2169212 كفـءكفـء4652011/02/14 معلم

االعدادیة بنین /رفیق عزت دمحم خلیل/ الشھید النقیب
سابقا

2011/02/24 دمحم فھمى مسلم دمحم 2169283 كفـءكفـء4662011/02/24 معلم

مدرسة الشھید شریف دمحم حسین 2009/07/01 دمحم كمال دمحم ھاشم 2072640 كفـءكفـء4672011/07/06 معلم

احمد دمحم عبدالستار عسكر/ الشھید اللواء 2009/03/01 دمحم دمحم إبراھیم ذكى 2113949 كفـءكفـء4682011/02/14 معلم

ابتدائى/ المستقبل الرسمیة لغات 2008/02/17 دمحم محمود بكیر دمحم 2072752 كفـءكفـء4692011/02/23 معلم

مدرسة الشھید شریف دمحم حسین 2005/06/18 دمحم محمود حسنى دمحم 2084520 كفـءكفـء4702011/02/14 معلم

آل ابو سلمھ الثانویة العسكریة 2009/03/01 دمحم مدحت عبد الرحمن عبدة 2149753 كفـءكفـء4712011/02/28 معلم

ملحقة بالفندقیة/ المساعید الثانویة بنین  2009/03/01 دمحم مصطفى یعقوب دمحم 2147089 كفـءكفـء4722011/02/28 معلم

ب/ حسین جاسر للتعلیم االساسى  2009/03/01 دمحم ممدوح عبد الحمید عبداللة 2099794 كفـءكفـء4732011/02/28 معلم

ابو صقل /عاصم احمد حسن عبدالوھاب/ الشھید النقیب
ع بنین سابقا

2009/03/01 دمحم وھدان الشحات احمد السمنودي 2169281 كفـءكفـء4742011/02/14 معلم

عماد الدین ایوب الثانویة بنین 2009/03/01 محمود السید احمد خضرى 2126605 كفـءكفـء4752011/02/28 معلم

االلفى الثانویة بنات 2009/03/01 محمود سامى محمود السیسى 2147804 كفـءكفـء4762011/02/14 معلم
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عماد الدین ایوب الثانویة بنین 2009/03/01 محمود عبد العزیز عبد العزیز ابو حجازي 2072524 كفـءكفـء4772011/02/14 معلم

ع/ عائشة ام المؤمنین للتعلیم االساسى 2009/03/01 محمود عونى عبدالسالم اسماعیل 2169273 كفـءكفـء4782011/02/14 معلم

العریش الفنیة المتقدمة الصناعیة 2009/07/01 محمود عید یعقوب حمدان 2087013 كفـءكفـء4792011/07/06 معلم

فاطمة الزھراء ع بنات 2009/03/01 محمود دمحم عبد الحمید شاكر 2084247 كفـءكفـء4802011/07/06 معلم

فاطمة الزھراء ع بنات 2009/03/01 محمود مسلم على عامر الشریف 2084523 كفـءكفـء4812011/02/14 معلم

ع/ محمود عبید للتعلیم االساسى  2009/03/01 مروة إبراھیم دمحم أحمد 2072820 كفـءكفـء4822011/02/23 معلم

ع/حمدان الخلیلى للتعلیم االساسى  2009/03/01 مروة جالل سلیمان فودة 2075646 كفـءكفـء4832011/02/14 معلم

الشھید الرائد دمحم محمود البھنساوى ب 2009/03/01 مروة جمال توفیق زیادة 2084205 كفـءكفـء4842011/02/14 معلم

الشھید مالزم اول مصطفى یحى جاویش للتعلیم 
االساسى ب بنات

2009/03/01 مروة جمال نیازى ملیجى 2105268 كفـءكفـء4852011/02/14 معلم

ع/المساعید للتعلیم اساسى بنین  2009/03/01 مروة عبد الجواد سالمة صالح 2082426 كفـءكفـء4862011/02/28 معلم

ملحقة بالفندقیة/ المساعید الثانویة بنین  2009/03/01 مروة على السید حسین 2134584 كفـءكفـء4872011/02/14 معلم

عباس صالح االبتدائیة 2008/07/06 مروة فؤاد موافي حسن 2093943 كفـءكفـء4882011/07/06 معلم

ع/ عائشة ام المؤمنین للتعلیم االساسى 2008/03/08 مروة قدري محمود مصطفى 2078474 كفـءكفـء4892011/02/28 معلم

عباس صالح االبتدائیة 2009/03/01 مروة كمال سند عبد الرحمن 2126980 كفـءكفـء4902011/02/28 معلم

ابى صقل االبتدائیة 2008/02/24 مروة محمود عطیة رفاعي 2077557 كفـءكفـء4912011/02/14 معلم

خدیجة بنت خویلد ع بنات 2009/03/01 مروة وحید فوزي ریاض 2131252 كفـءكفـء4922011/02/14 معلم

ابو صقل /عاصم احمد حسن عبدالوھاب/ الشھید النقیب
ع بنین سابقا

2008/02/24 مروه بركات معاون مطاوع 2073427 كفـءكفـء4932011/02/14 معلم
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

احمد عرابى االبتدائیة 2008/02/24 مروه بشیر صالح حمدان األھتم 2070047 كفـءكفـء4942011/02/14 معلم

مدرسة الشھیدة سلمى سعید ابو سعید ب 2008/02/24 مروه جابر محمود عصران 2105399 كفـءكفـء4952011/02/14 معلم

مدرسة الشھید شریف دمحم حسین 2008/02/24 مروه عبد المقصود عبد الغفار عبد المقصود 2075109 كفـءكفـء4962011/02/14 معلم

باحثة البادیة االبتدائیة 2009/07/01 مروه فتح هللا سید دھب 2084445 كفـءكفـء4972011/07/06 معلم

االعدادیة بنین /رفیق عزت دمحم خلیل/ الشھید النقیب
سابقا

2008/03/08 مروه كامل اسماعیل خلیل 2073379 كفـءكفـء4982011/02/28 معلم

ابى حنیفة االبتدائیة 2008/02/24 مروه یونس عبد الھادي عبد الكریم 2094869 كفـءكفـء4992011/02/14 معلم

ع/ العاشر من رمضان للتعلیم االساسى 2009/03/01 مریم سلمى سالمھ سویلم 2167881 كفـءكفـء5002011/02/14 معلم

الفیروز االبتدائیھ المشتركھ 2009/03/01 مریم عبد هللا علي الحجاوي 2093935 كفـءكفـء5012011/02/14 معلم

ع/حمدان الخلیلى للتعلیم االساسى  2008/02/24 مریم فاروق احمد عطیة 2082325 كفـءكفـء5022011/07/06 معلم

ابى حنیفة االبتدائیة 2009/03/01 مشیرة رفاعى عبد الحمید رفاعى 2072767 كفـءكفـء5032011/02/14 معلم

ع/المساعید للتعلیم اساسى بنین  2008/08/24 مشیرة عاطف سعد سید 2069280 كفـءكفـء5042011/02/14 معلم

تجمع الصالحین االبتدائیة 2009/03/01 مصطفى دمحمزین جمعة بدوى 2131238 كفـءكفـء5052011/02/28 معلم

ع/المساعید للتعلیم اساسى بنین  2009/03/01 مصطفى محمود الدسوقى الدسوقى 2172415 كفـءكفـء5062011/02/28 معلم

مدرسة الشھیدة نھال دمحم العقید الثانویة الصناعیة 
بنات

2009/03/01 مناره سلیمان دمحم سلیمان 2072504 كفـءكفـء5072011/02/28 معلم

ع/ مدرسة الزھور للتعلیم االساسى  2009/09/01 منال احمد فتحي دمحم عبد النبي 2093934 كفـءكفـء5082011/02/28 معلم

باحثة البادیة االبتدائیة 2008/02/24 منال دمحم سلیمان عبد الھادي 2093923 كفـءكفـء5092011/02/14 معلم

ابن خلدون االعدادیة المشتركة 2009/03/01 منى  دمحم سالم حمادة المسلمانى 2082550 كفـءكفـء5102011/02/14 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

العریششمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ع/ عائشة ام المؤمنین للتعلیم االساسى 2008/02/24 منى احمد تھامي عبد المقصود عبد اللطیف 2088138 كفـءكفـء5112011/02/14 معلم

عباس صالح االبتدائیة 2009/03/01 منى الحسیني سلمن الغزال 2081581 كفـءكفـء5122011/02/14 معلم

ب/ العاشر من رمضان  للتعلیم االساسى 2009/07/01 منى جالل السید دمحم 2073269 كفـءكفـء5132011/07/01 معلم

مدرسة الشھیدة سلمى سعید ابو سعید ب 2009/07/01 منى حلمى ابراھیم نجم 2116879 كفـءكفـء5142011/07/06 معلم

ریاض اطفال مصطفى حقى االبتدائیة 2008/03/08 منى راتب ابراھیم سالم 2082520 كفـءكفـء5152011/02/24 معلم

احمد دمحم عبدالستار عسكر/ الشھید اللواء 2009/07/01 منى وحید أبوریة الزناتى 2094449 كفـءكفـء5162011/07/06 معلم

ع/ عائشة ام المؤمنین للتعلیم االساسى 2009/03/01 مھا جمال الدیب علي 2075092 كفـءكفـء5172011/02/14 معلم

الشھید الرائد دمحم محمود البھنساوى ب 2009/03/01 مھا حنفى محمود حنفى 2079841 كفـءكفـء5182011/02/14 معلم

عماد الدین ایوب الثانویة بنین 2009/03/01 مھا صبري جبر سلیمان 2078624 كفـءكفـء5192011/02/14 معلم

ع/ العاشر من رمضان للتعلیم االساسى 2009/03/01 مھا علي سلیمان ابراھیم 2133744 كفـءكفـء5202011/02/28 معلم

ع/ابوبكر الصدیق للتعلیم االساسى  2009/07/01 مھا فوزى دمحم سلیمان 2252959 كفـءكفـء5212011/07/06 معلم

السیده زینب الثانویة بنات 2009/07/01 مھا مجدي فتحي دمحم الشریف 2076664 كفـءكفـء5222011/07/06 معلم

االعدادیة بنین /رفیق عزت دمحم خلیل/ الشھید النقیب
سابقا

2009/03/01 مھا دمحم حسن مسلم 2075585 كفـءكفـء5232011/02/28 معلم

الشھید احمدعبد العزیز االبتدائیة 2009/07/01 مھا مصطفى عبد الھادي حسن 2101698 كفـءكفـء5242011/07/06 معلم

ب/ عائشة أم المؤمنین للتعلیم االساسى  2009/03/01 مھا یحیى عبد الحلیم عبد هللا 2076609 كفـءكفـء5252011/02/14 معلم

الصفا االبتدائیة 2009/03/01 موسى  حسن سالم احمیدان 2103235 كفـءكفـء5262011/02/14 معلم

ابو صقل /عاصم احمد حسن عبدالوھاب/ الشھید النقیب
ع بنین سابقا

2009/03/01 مى سعید احمد ایراھیم حجازى 2121534 كفـءكفـء5272011/02/14 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

العریششمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابو صقل /عاصم احمد حسن عبدالوھاب/ الشھید النقیب
ع بنین سابقا

2009/03/01 مى دمحم محمود سلیمان 2077975 كفـءكفـء5282011/02/14 معلم

اللواء ھشام دمحم محمودابو العزم /مدرسة الشھید
العریش ث التجاریة بنات/شاھین 

2008/07/06 مى محمود عبد الرحمن جباره 2134604 كفـءكفـء5292011/07/06 معلم

ع/ العاشر من رمضان للتعلیم االساسى 2009/07/01 مي ابو خلیل دمحم احمد 2094795 كفـءكفـء5302011/07/06 معلم

اللواء ھشام دمحم محمودابو العزم /مدرسة الشھید
العریش ث التجاریة بنات/شاھین 

2009/03/01 مي سید مؤنس السید السید خلیفھ 2094841 كفـءكفـء5312011/02/14 معلم

بصرى. ع/ مدرسة التربیة الخاصة بالعریش  2009/07/01 مي عبد العزیز دمحم جباره 2076696 كفـءكفـء5322011/07/06 معلم

ع/ محمود عبید للتعلیم االساسى  2009/03/01 مي عبدهللا نافع یعقوب 2252578 كفـءكفـء5332011/02/14 معلم

ب/ حسین جاسر للتعلیم االساسى  2009/03/01 مي عماد الدین حمدي حمدي 2077585 كفـءكفـء5342011/02/14 معلم

ع/اسماء بنت ابى بكر االعدادیة الثانویة بنات 2009/03/01 مي دمحم محمود حلوة 2127812 كفـءكفـء5352011/02/14 معلم

ب/ العاشر من رمضان  للتعلیم االساسى 2009/03/01 میادة دمحم على حسن 2084201 كفـءكفـء5362011/02/14 معلم

السكا سكة االبتدائیة 2009/07/01 میاده دمحم عبد اللطیف علي 2079489 كفـءكفـء5372011/07/06 معلم

الشھید الرائد دمحم محمود البھنساوى ب 2009/03/01 میساء عبد الھادى سلیمان العكاوى 2084040 كفـءكفـء5382011/02/24 معلم

ب/حمدان الخلیلى للتعلیم االساسى  2009/07/01 مینا فھمى مترى فتیان 2101073 كفـءكفـء5392011/07/06 معلم

سمعى. ب/ مدرسة التربیة الخاصة بالعریش  2009/03/01 نادیة جابر  ابو حلیقة عبد الحكیم 2141507 كفـءكفـء5402011/02/23 معلم

ب/بئر لحفن للتعلیم االساسى 2009/03/01 نادین عبدالرؤوف عبید مصطفى 2070643 كفـءكفـء5412011/02/14 معلم

فاطمة الزھراء ع بنات 2009/03/01 ناریمان عبده عید  حمدان 2163105 كفـءكفـء5422011/02/28 معلم

االعدادیة بنین /رفیق عزت دمحم خلیل/ الشھید النقیب
سابقا

2008/02/24 نانسي سعید  عبد الحمید حبیب 2071001 كفـءكفـء5432011/02/14 معلم

أل الشوربجى الثانویة الزخرفیة 2005/09/05 ناھد دمحم عطیة سالم 2067776 كفـءكفـء5442011/02/14 معلم

-----------------------------------

7438of 7163 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

العریششمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

خدیجة بنت خویلد ع بنات 2008/07/06 ناھد دمحم علي دمحم 2070991 كفـءكفـء5452011/07/06 معلم

ع/المساعید للتعلیم اساسى بنین  2009/07/01 نجاة عبد الشافي فرج دمحم 2078572 كفـءكفـء5462011/07/06 معلم

آل ایوب االبتدائیة 2009/03/01 نجالء حماد سلیم سالمھ 2077439 كفـءكفـء5472011/02/14 معلم

ب/ عائشة أم المؤمنین للتعلیم االساسى  2009/03/01 نجالء سلیمان عثمان حسین 2094827 كفـءكفـء5482011/07/06 معلم

ابتدائى/ المستقبل الرسمیة لغات 2009/03/01 نجالء فایز اسماعیل األھتم 2073260 كفـءكفـء5492011/02/23 معلم

ع/ مدرسة الكرامة للتعلیم االساسى  2008/02/24 نجالء محسن محمود السید السحیتي 2094801 كفـءكفـء5502011/02/14 معلم

ملحقة بالفندقیة/ المساعید الثانویة بنین  2009/07/01 نجالء دمحم احمد ابو الحسن 2093646 كفـءكفـء5512011/07/06 معلم

ع/ العبور للتعلیم االساسى  2008/03/08 نجوى ابراھیم عبد الباسط وھدان 2078500 كفـءكفـء5522011/02/28 معلم

الشھید الرائد دمحم محمود البھنساوى ب 2009/03/01 نجوى سالم  احمد  عثمان 2070008 كفـءكفـء5532011/02/28 معلم

المیدان للتعلیم االساسى ب 2009/03/01 نداء سعد الدین احمد حافظ 2093920 كفـءكفـء5542011/02/28 معلم

ع/ محمود عبید للتعلیم االساسى  2009/03/01 نداء دمحم احمد دمحم عواد 2125225 كفـءكفـء5552011/02/28 معلم

احمد صفوت 2009/03/01 نرمین لطفى مرزق فھیم 2068572 كفـءكفـء5562011/02/14 معلم

االعدادیة بنین /رفیق عزت دمحم خلیل/ الشھید النقیب
سابقا

2008/03/08 نسرین أحمد دمحم الفار 2078217 كفـءكفـء5572011/02/28 معلم

احمد اسماعیل خلیل ابراھیم الحجاوى /الشھید المواطن
ًالجیل الجدید االبتدائیة المشتركة سابقا

2011/07/06 نسرین علي حمدي فداوي 2078388 كفـءكفـء5582011/02/24 معلم

السمران االبتدائیة 2009/03/01 نسرین دمحم نجیب عبده دمحم 2141522 كفـءكفـء5592011/02/14 معلم

عماد الدین ایوب الثانویة بنین 2008/02/24 نسمھ مطر دمحم عبد هللا 2093640 كفـءكفـء5602011/02/14 معلم

ع/حمدان الخلیلى للتعلیم االساسى  2009/03/01 نشوى عبدالرحمن سلیمان قدح 2141596 كفـءكفـء5612011/02/24 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

العریششمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید طیار جمیل خلیل عبدالمجید وھبى 2009/07/01 نشوى دمحم سعید  قاسم 2094760 كفـءكفـء5622011/07/06 معلم

السمران االبتدائیة 2009/07/01 نصرة فوزى سالمان رویعى 2070654 كفـءكفـء5632011/07/06 معلم

عباس صالح االبتدائیة 2009/07/01 نفین فھمي متري فتیان 2094765 كفـءكفـء5642011/07/06 معلم

أ.الشھید شریف دمحم حسین ت 2008/07/06 نھا رشاد ایراھیم سالم 2070614 كفـءكفـء5652011/07/06 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة 2009/03/01 نھا دمحم دیاب لطفي 2076674 كفـءكفـء5662011/07/06 معلم

ع/حمدان الخلیلى للتعلیم االساسى  2008/02/24 نھا دمحم ربیع اسماعیل 2071177 كفـءكفـء5672011/02/14 معلم

اللواء ھشام دمحم محمودابو العزم /مدرسة الشھید
العریش ث التجاریة بنات/شاھین 

2009/07/01 نھاد المرسى دمحم المرسى الجابرى 2125186 كفـءكفـء5682011/07/06 معلم

احمد دمحم عبدالستار عسكر/ الشھید اللواء 2008/02/24 نھاد نرسیس نجیب لوقا 2069170 كفـءكفـء5692011/02/14 معلم

آل ایوب االبتدائیة 2008/03/08 نھال عبد المجید  عبد الھادي حمدي 2078545 كفـءكفـء5702011/02/28 معلم

ع/ عائشة ام المؤمنین للتعلیم االساسى 2009/03/01 نھى أحمد حسن مسلم البلك 2065867 كفـءكفـء5712011/07/06 معلم

العریش االعدادیة بنات 2009/03/01 نھى رفعت عبدالوھاب قمر 2068865 كفـءكفـء5722011/02/14 معلم

ابن خلدون االعدادیة المشتركة 2008/02/24 نھى سالم سالمھ سلیمان 2079499 كفـءكفـء5732011/02/14 معلم

ابى صقل االبتدائیة 2008/02/24 نھى صابر جرید ابراھیم 2078599 كفـءكفـء5742011/02/24 معلم

ع/المساعید للتعلیم اساسى بنین  2009/03/01 نھى عبد الحلیم ابراھیم الشین 2071769 كفـءكفـء5752011/02/14 معلم

ع/ محمود عبید للتعلیم االساسى  2009/03/01 نھى عبد الھادى دمحم خلیل 2068554 كفـءكفـء5762011/02/14 معلم

عمرو بن العاص االبتدائیة 2009/07/01 نور الھدى سید عبد المعطى  خلیل 2122500 كفـءكفـء5772011/07/06 معلم

االلفى الثانویة بنات 2009/07/01 نورا صالح المصیلحي جاد 2095796 كفـءكفـء5782011/07/06 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

العریششمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

حمدى عواد االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 نورھان یس عبد العزیز یس 2078995 كفـءكفـء5792011/02/14 معلم

حمدى عواد االبتدائیة المشتركة 2008/02/24 نیللى  دمحم عبدالعزیز مصطفى 2142079 كفـءكفـء5802011/05/11 معلم

ع/ال ذكرى تعلیم اساسى  2009/03/01 ھاجر دمحم الغاوى بدوى 2079002 كفـءكفـء5812011/02/14 معلم

أ.الشھید شریف دمحم حسین ت 2009/03/01 ھالة  فؤاد السید  دمحم 2140098 كفـءكفـء5822011/02/14 معلم

الصفا االبتدائیة 2009/07/01 ھالة عطیة داود فتیح 2070638 كفـءكفـء5832011/07/06 معلم

ع/ العاشر من رمضان للتعلیم االساسى 2009/03/01 ھالة دمحم على ضیف 2131408 كفـءكفـء5842011/02/14 معلم

ب/الریسة الرسمیة لغات المتمیزة  2009/03/01 ھالھ احمد عبد الفتاح  احمد 2080679 كفـءكفـء5852011/02/28 معلم

ینایر الرسمیة لغات ااالعدادیة٢٥مدرسة  2009/03/01 ھالھ الحسن سعید ابراھیم 2095800 كفـءكفـء5862011/02/28 معلم

االعدادیة بنین /رفیق عزت دمحم خلیل/ الشھید النقیب
سابقا

2009/03/01 ھانى سعید جبریل أمین 2071688 كفـءكفـء5872011/02/23 معلم

عایش االسمر االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 ھایدي العبد حامد عرابي 2073362 كفـءكفـء5882011/02/14 معلم

احمد اسماعیل خلیل ابراھیم الحجاوى /الشھید المواطن
ًالجیل الجدید االبتدائیة المشتركة سابقا

2009/03/01 ھبة هللا فایز دمحم محمود 2093656 كفـءكفـء5892011/05/29 معلم

ع/ العاشر من رمضان للتعلیم االساسى 2009/03/01 ھبة حمید ابراھیم عاید 2082560 كفـءكفـء5902011/02/14 معلم

االعدادیة بنین /رفیق عزت دمحم خلیل/ الشھید النقیب
سابقا

2008/07/06 ھبة دمحم حسین موسى 2132310 كفـءكفـء5912011/07/06 معلم

ع/حمدان الخلیلى للتعلیم االساسى  2009/03/01 ھبة دمحم سالم عایش 2084054 كفـءكفـء5922011/02/28 معلم

ع/ابوبكر الصدیق للتعلیم االساسى  2008/02/24 ھبة مصطفى حامد سالمان 2084148 كفـءكفـء5932011/02/14 معلم

ب/ابو بكر الصدیق للتعلیم االساسى  2009/03/01 ھبھ احمد حسین سالم 2078553 كفـءكفـء5942011/07/06 معلم

احمد اسماعیل خلیل ابراھیم الحجاوى /الشھید المواطن
ًالجیل الجدید االبتدائیة المشتركة سابقا

2009/03/01 ھبھ ادریس سالمھ احمد 2093658 كفـءكفـء5952011/02/28 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

العریششمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

یعمل بالدیوان 2008/03/08 ھبھ سمیر حسني سعد 2096860 كفـءكفـء5962011/02/28 معلم

باحثة البادیة االبتدائیة 2008/02/24 ھبھ عبد هللا حسن سلمي 2072433 كفـءكفـء5972011/02/14 معلم

ابى صقل االبتدائیة 2009/03/01 ھبھ عید ابراھیم حسن بكیر 2083453 كفـءكفـء5982011/02/23 معلم

ع/ العاشر من رمضان للتعلیم االساسى 2009/03/01 ھبھ غنیم عبد الرازق سید 2073267 كفـءكفـء5992011/02/28 معلم

أ.الشھید شریف دمحم حسین ت 2008/02/24 ھبھ دمحم احمد العبد 2142059 كفـءكفـء6002011/02/14 معلم

مصطفى حقى االبتدائیة 2009/03/01 ھبھ دمحم نمر دمحم 2101701 كفـءكفـء6012011/02/14 معلم

بنك سیناء الوطنى االبتدائیة 2009/03/01 ھبھ محمود  دمحم الجالس 2070985 كفـءكفـء6022011/02/14 معلم

اللواء ھشام دمحم محمودابو العزم /مدرسة الشھید
العریش ث التجاریة بنات/شاھین 

2009/07/01 ھبھ محمود عبد الكریم محمود العجلة 2112923 كفـءكفـء6032011/07/06 معلم

السادات االعدادیـة بنین 2009/03/01 ھبھ مصطفى ھاشم ایوب شراب 2076726 كفـءكفـء6042011/02/14 معلم

على بن ابى طالب االعدادیة بنین 2008/02/24 ھبھ نور الدین احمد عامر 2084466 كفـءكفـء6052011/02/14 معلم

السكاسكة االعدادیة  المشتركة 2009/03/01 ھدى حسن حسین دمحم 2075759 كفـءكفـء6062011/02/28 معلم

السكا سكة االبتدائیة 2009/03/01 ھدى حسن سیف النصر جبریل 2068690 كفـءكفـء6072011/02/14 معلم

ب/ مدرسة الزھور للتعلیم االساسى  2009/03/01 ھدى حسن دمحم عبد الغفار 2075474 كفـءكفـء6082011/02/14 معلم

العریش االعدادیة بنات 2009/03/01 ھدى عبد الكریم حسین یوسف 2080681 كفـءكفـء6092011/02/28 معلم

زارع الخیر للتعلیم االساسى ب 2008/02/24 ھدى فیصل دمحم ابو السعود 2103586 كفـءكفـء6102011/02/14 معلم

ب/الریسة الرسمیة لغات المتمیزة  2009/03/01 ھمت مصطفى احمد السعدني 2079522 كفـءكفـء6112011/02/14 معلم

احمد عرابى االبتدائیة 2008/07/06 ھمت مصطفى حامد سالمان 2070040 كفـءكفـء6122011/07/06 معلم
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كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

العریششمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عمرو بن العاص االبتدائیة 2009/07/01 ھناء ابراھیم عبد هللا احمد 2078563 كفـءكفـء6132011/07/06 معلم

ع/ابوبكر الصدیق للتعلیم االساسى  2009/03/01 ھناء ابراھیم محي الدین سلیمان فتوح 2070012 كفـءكفـء6142011/02/14 معلم

الشھید احمدعبد العزیز االبتدائیة 2009/03/01 ھناء السید محمود السید 2073782 كفـءكفـء6152011/02/14 معلم

ب/حمدان الخلیلى للتعلیم االساسى  2009/03/01 ھناء دمحم عبدالمنعم مصطفى 2070397 كفـءكفـء6162011/02/14 معلم

ب/العبور للتعلیم االساسى  2008/02/24 ھناء مصطفى عید مضیحى 2071689 كفـءكفـء6172011/02/14 معلم

ع/ محمود عبید للتعلیم االساسى  2009/03/01 ھناء نصر دمحم العبد 2078614 كفـءكفـء6182011/02/28 معلم

السادات االعدادیـة بنین 2009/03/01 ھناء واكد عطا هللا سلیم 2071134 كفـءكفـء6192011/02/14 معلم

الفندقیة بالمساعید.العریش الثانویة 2009/07/01 ھناء یوسف محمود البھتیمى 2122439 كفـءكفـء6202011/07/06 معلم

ع/المساعید للتعلیم اساسى بنین  2009/03/01 ھند حسین جمعھ الشریف 2079500 كفـءكفـء6212011/02/23 معلم

ب/بئر لحفن للتعلیم االساسى 2009/03/01 ھند حلمي عبد العزیز حمدان 2076721 كفـءكفـء6222011/02/28 معلم

اللواء ھشام دمحم محمودابو العزم /مدرسة الشھید
العریش ث التجاریة بنات/شاھین 

2008/03/08 ھند سعید  غانم مسلم 2078403 كفـءكفـء6232011/02/28 معلم

ابو صقل /عاصم احمد حسن عبدالوھاب/ الشھید النقیب
ع بنین سابقا

2008/02/24 ھند محمود احمد عرندس 2071159 كفـءكفـء6242011/02/14 معلم

عماد الدین ایوب الثانویة بنین 2008/07/06 ھند مصطفى عباس البراوى 2075962 كفـءكفـء6252011/07/06 معلم

ینایر الرسمیة لغات ااالعدادیة٢٥مدرسة  2009/07/01 ھیام سعد حمدي احمد 2072536 كفـءكفـء6262011/07/06 معلم

الشھید الرائد دمحم محمود البھنساوى ب 2009/07/01 ھیام عبد الھادى سلیمان العكاوى 2084048 كفـءكفـء6272011/07/06 معلم

ع/ عائشة ام المؤمنین للتعلیم االساسى 2009/03/01 ھیام دمحم احمد دمحم 2076615 كفـءكفـء6282011/02/28 معلم

ملحقة بالفندقیة/ المساعید الثانویة بنین  2009/03/01 ھیثم عبد الرحمن اسماعیل الكرانى 2079074 كفـءكفـء6292011/07/06 معلم
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مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

العریششمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

االلفى الثانویة بنات 2009/03/01 ھیثم فایز  عبدة حسنین 2125088 كفـءكفـء6302011/02/28 معلم

المیدان للتعلیم االساسى ع 2008/07/06 ھیثم دمحم حلمى دمحم 2086929 كفـءكفـء6312011/07/06 معلم

آل ایوب االبتدائیة 2009/07/01 ھیثم دمحم صالح الدین عبد الھادي دمحم 2076704 كفـءكفـء6322011/07/06 معلم

ب/ العاشر من رمضان  للتعلیم االساسى 2009/07/01 ھیماء راشد  العبد عواد محسن 2122489 كفـءكفـء6332011/07/06 معلم

ب/حمدان الخلیلى للتعلیم االساسى  2009/03/01 وائل جمال عیاد باشا 2072633 كفـءكفـء6342011/02/14 معلم

ع/ال ذكرى تعلیم اساسى  2009/03/01 وسام تھانى صابر الشریف 2075919 كفـءكفـء6352011/02/28 معلم

ب/ العاشر من رمضان  للتعلیم االساسى 2008/02/24 وسام دمحم أحمد ذكرى 2075451 كفـءكفـء6362011/02/14 معلم

خدیجة بنت خویلد ع بنات 2009/03/01 وسام دمحم على دمحم عبد العال 2121580 كفـءكفـء6372011/02/14 معلم

بنك سیناء الوطنى االبتدائیة 2009/07/01 وفاء  یسري ابراھیم فرج 2073387 كفـءكفـء6382011/07/06 معلم

ابى صقل االبتدائیة 2008/02/24 وفاء ابراھیم شحاتة اللیثي 2079496 كفـءكفـء6392011/02/28 معلم

ب/ابو بكر الصدیق للتعلیم االساسى  2008/07/06 وفاء سالمھ زریق دمحم 2073287 كفـءكفـء6402011/07/06 معلم

ب/ حسین جاسر للتعلیم االساسى  2009/03/01 وفاء عاطف ابو وافي  جبر 2094890 كفـءكفـء6412011/02/28 معلم

ع/حمدان الخلیلى للتعلیم االساسى  2009/03/01 وفاء عوده دمحم احمد بكیر 2094892 كفـءكفـء6422011/02/14 معلم

احمد دمحم عبدالستار عسكر/ الشھید اللواء 2009/03/01 وفاء دمحم عبدالرحمن دمحم سلیمان 2132301 كفـءكفـء6432011/02/14 معلم

عماد الدین ایوب الثانویة بنین 2009/07/01 وفاء دمحم یعقوب الغول 2071116 كفـءكفـء6442011/07/06 معلم

اللواء ھشام دمحم محمودابو العزم /مدرسة الشھید
العریش ث التجاریة بنات/شاھین 

2008/07/09 والء أحمدالسید دمحم العیادى 2116839 كفـءكفـء6452011/07/06 معلم

المزرعة االبتدائیة 2009/03/01 والء جالل سلیمان فودة 2075595 كفـءكفـء6462011/02/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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العریششمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ب/ صالح الدین للتعلیم االساسى  2008/07/06 والء رمضان صادق أمین 2151375 كفـءكفـء6472011/07/06 معلم

ع/ محمود عبید للتعلیم االساسى  2009/03/01 والء سلیمان صالح مغنم 2075790 كفـءكفـء6482011/02/28 معلم

المساعید الثانویة بنات 2009/03/01 والء صالح عبد العظیم سالمة 2070418 كفـءكفـء6492011/02/14 معلم

العریش الفنیة المتقدمة الصناعیة 2009/07/01 والء فؤاد حسن یوسف 2077655 كفـءكفـء6502011/07/06 معلم

ب/الریسة الرسمیة لغات المتمیزة  2009/03/01 والء مبارك عبد الغفار الزالقي 2077551 كفـءكفـء6512011/02/23 معلم

مدرسة الشھیدة سلمى سعید ابو سعید ب 2008/03/08 والء دمحم عطیة یوسف 2105218 كفـءكفـء6522011/02/28 معلم

فاطمة الزھراء ع بنات 2009/03/01 والء محمود سلیمان إبراھیم 2084840 كفـءكفـء6532011/02/28 معلم

مدرسة الشھید شریف دمحم حسین 2008/03/08 والء محمود سلیمان دمحم 2086338 كفـءكفـء6542011/02/28 معلم

خدیجة بنت خویلد ع بنات 2008/03/08 والء محمود یوسف یوسف 2078520 كفـءكفـء6552011/02/28 معلم

خدیجة بنت خویلد ع بنات 2009/03/01 والء مصطفى دمحم مصطفى 2071068 كفـءكفـء6562011/02/28 معلم

باحثة البادیة االبتدائیة 2008/02/24 یارا احمد ماھر شحات دمحم 2073416 كفـءكفـء6572011/02/14 معلم

ابن سینا االبتدائیة 2008/02/24 یارا جمیل ممتاز درویش 2068641 كفـءكفـء6582011/02/14 معلم

فاطمة الزھراء ع بنات 2009/03/01 یارا منیر عرفات دمحم الحلو 2073629 كفـءكفـء6592011/07/06 معلم

الشھید مالزم اول مصطفى یحى جاویش للتعلیم 
االساسى ع بنات

2009/03/01 یاسر دمحم عبد اللة دمحم 2103759 كفـءكفـء6602011/02/14 معلم

ب/ابو بكر الصدیق للتعلیم االساسى  2009/03/01 یاسمین أحمد مصطفى البلك 2092489 كفـءكفـء6612011/07/06 معلم

المساعید الثانویة بنات 2008/07/06 یاسمین حسني عبد الفتاح ابراھیم 2080669 كفـءكفـء6622011/07/06 معلم

الشھید الرائد دمحم محمود البھنساوى ب 2009/07/01 یاسمین صبحى عبد المنعم السید 2075673 كفـءكفـء6632011/07/06 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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العریششمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مصطفى كامل االبتدائیة 2008/02/24 یاسمین عبد الستار مصطفى الكاشف 2233840 كفـءكفـء6642011/02/14 معلم

االلفى الثانویة بنات 2009/03/01 یاسمین دمحم حسن صقر 2122866 كفـءكفـء6652011/02/14 معلم

فاطمة الزھراء ع بنات 2009/03/01 یاسمین مالحى محمود طافش 2084029 كفـءكفـء6662011/02/14 معلم

مدرسة الصفا االعدادیة المشتركة 2009/03/01 یحیى دمحم عطوة الشعراوى 2142938 كفـءكفـء6672011/02/28 معلم

االلفى الثانویة بنات 2008/03/08 یسرا حسین رشوان حسین 2093641 كفـءكفـء6682011/02/24 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الشیخ زویدشمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الفارابى ث المشتركة 2000/08/24 خالد على زاید سلیمان 570157 كفـءكفـء12012/06/11 ماجیستیرأخصائى نفسى أول

ب/ التومة للتعلیم االساسى  2009/07/01 ابتسام صالح دمحم رفاعى 2069404 كفـءكفـء22011/07/06 أخصائى اجتماعى

االمام الغزالى الثانویة بنات 2009/07/01 أجالء أحمد السید دمحم 2076073 كفـءكفـء32011/07/06 أخصائى اجتماعى

خالد بن الولید االبتدائیة 2009/07/01 أنتصار سلیم أسلیم سالم 2078902 كفـءكفـء42011/07/06 أخصائى اجتماعى

الشیخ زوید ث التجاریة المشتركة 2009/07/01 حسنیة منصور تھامي منصور 2132150 كفـءكفـء52011/07/06 أخصائى اجتماعى

الخروبة االعدادیةالمشتركة 2009/07/01 رباب رشاد خلیل حجاب 2353530 كفـءكفـء62011/07/06 أخصائى اجتماعى

الخروبة االعدادیةالمشتركة 2009/07/01 سلیمان صالح حسین عرادة 2076428 كفـءكفـء72011/07/06 أخصائى اجتماعى

خالد بن الولید االبتدائیة 2009/07/01 عودة عیاد سالم عودة 2143747 كفـءكفـء82011/07/06 أخصائى اجتماعى

ع/فصول التومھ للتعلیم االساسى  2009/07/01 غادة على نایف سلیم 2076061 كفـءكفـء92011/07/06 أخصائى اجتماعى

الكراشین االبتدائیة 2009/07/01 مدحت محمود دمحم دمحم 2185215 كفـءكفـء102011/07/06 أخصائى اجتماعى

االمام الغزالى الثانویة بنات 1983/09/01 دمحم حسن دمحم صقر 558056 كفـءكفـء112009/03/18 معلم خبیر

ع/ ابو العراج للتعلیم االساسى  1986/09/01 عبد الحكیم دمحم ابراھیم العدوى 561292 كفـءكفـء122009/03/18 معلم أول

اعدادى/السكھ الحدید تعلیم اساسى بنین 2002/05/01 عطاف أحمد عبد الرزاق نوفل 564600 كفـءكفـء132012/06/11 ماجیستیرمعلم أول

الشالق االعدادیة 2002/05/01 ھند كمال ابراھیم عبد الشافي 567412 كفـءكفـء142011/12/25 ماجیستیرمعلم أول

الشیخ زوید الثانویة الصناعیة المشتركة 2009/03/01 ابتسام سعد زاید سلیمان 2075992 كفـءكفـء152011/02/23 معلم

ع/ ابو العراج للتعلیم االساسى  2008/09/18 إبراھیم دمحم أحمد شاھین 2079152 كفـءكفـء162011/02/28 معلم

ب/ التومة للتعلیم االساسى  2009/03/01 أحمد  عبد الرحمن موسى سلمان 2149233 كفـءكفـء172011/02/14 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الشیخ زویدشمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ع/مدرسة الشیخ زوید للتعلیم االساسى بنین  2009/03/01 أحمد جمال السید دمحم 2075703 كفـءكفـء182011/03/20 معلم

الفارابى ث المشتركة 2010/08/01 احمد سعد الدین عویس كریم 2323418 كفـءكفـء192012/07/07 ماجیستیرمعلم

الشیخ زوید الثانویة العسكریة 2009/03/01 أحمد سلمان سالم حسین 2072942 كفـءكفـء202011/02/23 معلم

فصول الكراشین االعدادیھ 2009/03/01 أحمد عبد العاطى أحمد حسن 2075569 كفـءكفـء212011/02/23 معلم

الشیخ زوید ث التجاریة المشتركة 2009/07/01 أحمد دمحم سویلم أحمد أبو سلمة 2090366 كفـءكفـء222011/07/06 معلم

الشیخ زوید الرسمیھ لغات 2009/03/01 احمد محمود دمحم دمحم 2075956 كفـءكفـء232011/02/28 معلم

الشیخ زوید الثانویة الصناعیة المشتركة 2009/07/01 أحمد منصور أحمد دمحم 2129601 كفـءكفـء242011/07/06 معلم

فصول الكراشین االعدادیھ 2009/03/01 أزھار اسماعیل شحدة اسماعیل 2145935 كفـءكفـء252011/02/23 معلم

ب/ قبر عمیر للتعلیم االساسى 2009/03/01 اسراء ابراھیم دمحم مبارك 2068635 كفـءكفـء262011/02/23 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة 2009/03/01 اسالم  سامح عبد الفتاح نبوى 2146169 كفـءكفـء272011/02/28 معلم

ب/الشیخ زوید للتعلیم االساسى بنین  2009/03/01 أسماء صبرة شرف شرف 2126986 كفـءكفـء282011/02/28 معلم

ب/ الكوثر للتعلیم االساسي بنات  2009/03/01 الزھراء احمد شوقى ابراھیم عامر 2069086 كفـءكفـء292011/02/23 معلم

العكور االعدادیة المشتركة 2008/09/20 أمال عبد هللا حسین سلیمان 2076214 كفـءكفـء302011/02/28 معلم

ع/مدرسة الشیخ زوید للتعلیم االساسى بنین  2009/03/01 أمانى إبراھیم دمحم القیم 2141591 كفـءكفـء312011/02/23 معلم

ع/الكوزة للتعلیم االساسى المشتركة  2009/03/01 امانى عبد المنعم حامد عبد الرحیم 2141501 كفـءكفـء322011/02/28 معلم

العوایضة االبتدائیة 2009/03/01 أمل سالمة سعد سلیمان 2141620 كفـءكفـء332011/02/28 معلم

ابو رفاعى االبتدائیة 2009/03/01 أمل دمحم على سالمة 2072647 كفـءكفـء342011/02/28 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الشیخ زویدشمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ع/الكوثر للتعلیم االساسى بنات  2009/03/01 امنیة دمحم عبد العزیز علي 2075660 كفـءكفـء352011/02/23 معلم

الحمایدة االبتدائیة 2009/03/01 أمیرة حسن على محمود 2063239 كفـءكفـء362011/02/23 معلم

كرم القوادیس االبتدائیة 2009/07/01 أمیرة سعید كمال  شاھین 2132142 كفـءكفـء372011/07/06 معلم

الدراوشة االبتدائیة 2009/03/01 أمیرة یوسف أسعید على 2076286 كفـءكفـء382011/03/08 معلم

ع/ ابو العراج للتعلیم االساسى  2009/03/01 أمیمة ابراھیم دمحم القیم 2145809 كفـءكفـء392011/02/28 معلم

اعدادى/السكة الحدید  تعلیم اساسى بنات 2009/03/01 أیات عواد حسن عید 2075937 كفـءكفـء402011/02/23 معلم

ابو زرعى االبتدائیة 2009/03/01 أیة دمحم حسن دمحم 2071430 كفـءكفـء412011/02/23 معلم

ع/قبر عمیر للتعلیم االساسى  2009/03/01 ایمان السید عبد القادر السید 2069259 كفـءكفـء422011/02/23 معلم

الشیخ زوید الرسمیھ لغات 2009/03/01 إیمان شمس عزت الرفاعى 2079075 كفـءكفـء432011/02/28 معلم

ع/الكوثر للتعلیم االساسى بنات  2009/03/01 ایمان عبدالرحمن عبدالحلیم زكى 2069013 كفـءكفـء442011/02/23 معلم

الشھاوین االبتدائیة المشتركة 2008/12/28 إیمان فتحى أبو الیزید عبد الحمید 2266914 كفـءكفـء452011/04/01 معلم

الشیخ زوید الثانویة الصناعیة المشتركة 2008/11/17 ایمان دمحم دمحم موسى 2101528 كفـءكفـء462011/02/28 معلم

الشیخ زوید الثانویة الصناعیة المشتركة 1997/09/01 ایناس على عطیة دمحم 2108985 كفـءكفـء472010/05/20 معلم

الشیخ زوید الثانویة الصناعیة المشتركة 2009/03/01 إیھاب عبد الحمید دمحم حسن 2079129 كفـءكفـء482011/03/20 معلم

الشیخ زوید االبتدائیة 2009/03/01 بسمة سلیمان عودة منسى 2071757 كفـءكفـء492011/02/23 معلم

ع/الكوثر للتعلیم االساسى بنات  2009/03/01 بھاء على شلبى عبد الوھاب 2071574 كفـءكفـء502011/02/23 معلم

الحمایدة االبتدائیة 2009/03/01 جرمین  دمحم  سمیر  محمود 2232946 كفـءكفـء512011/02/28 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الشیخ زویدشمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشیخ زوید الثانویة العسكریة 2009/03/01 جمال احمدانى موسى دمحم 2126521 كفـءكفـء522011/02/28 معلم

العكور االعدادیة المشتركة 2009/03/01 جنادى جمعة سالمان سلیمان 2076141 كفـءكفـء532011/02/28 معلم

النخالت االبتدائیة 2009/07/01 حاتم دمحم على عبد العلیم 2146518 كفـءكفـء542011/07/06 معلم

الشیخ زوید ث التجاریة المشتركة 2009/07/01 حلیمة دمحم على عبدالعلیم 2126594 كفـءكفـء552011/07/06 معلم

ابو رفاعى االبتدائیة 2009/03/01 حمدیة محمود حسین دمحم 2071545 كفـءكفـء562011/02/23 معلم

الخروبة االبتدائیة 2009/03/01 حنان سالمة سویلم ھانى 2075481 كفـءكفـء572011/03/08 معلم

ابتدائى/السكھ الحدید تعلیم اساسى  بنات 2009/03/01 حنان دمحم سلیمان ابراھیم 2105783 كفـءكفـء582011/02/28 معلم

ع/مدرسة الشیخ زوید للتعلیم االساسى بنین  2009/03/01 خالد اسماعیل عبدالسالم اسماعیل 2081660 كفـءكفـء592011/02/14 معلم

ع/ النخالت للتعلیم االساسى المشتركة 2004/07/01 دعاء احمد رمضان عبدالحلیم 566813 كفـءكفـء602010/05/20 معلم

العكور االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 دعاء على عمیرة دمحم 2076156 كفـءكفـء612011/02/28 معلم

ابو زرعى االبتدائیة 2009/03/01 دعاء على دمحم أحمد 2079189 كفـءكفـء622011/02/23 معلم

الحمایدة االبتدائیة 2009/03/01 رانیھ ابراھیم حمیده حمدان 2122290 كفـءكفـء632011/02/23 معلم

الشیخ زوید ث التجاریة المشتركة 2009/07/01 راویة سلیمان دمحم دمحم 2245319 كفـءكفـء642011/07/06 معلم

الشالق االبتدائیة 2009/03/01 رشا أحمد سلیم مسلم 2079830 كفـءكفـء652011/02/14 معلم

الشھاوین االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 رشا توفیق نصر هللا سالم 2134620 كفـءكفـء662011/07/06 معلم

الحمایدة االبتدائیة 2009/03/01 رضا ھالل على الحمایدة 2126971 كفـءكفـء672011/02/23 معلم

الحمایدة االبتدائیة 2009/03/01 رنا سلیمان احمیدة الحمایدة 2075602 كفـءكفـء682011/02/23 معلم
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ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الشیخ زویدشمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ع/ ابو العراج للتعلیم االساسى  2009/03/01 روحیة عبد العظیم حمود فارس 2078984 كفـءكفـء692011/02/23 معلم

الخنساء االعدادیة بنات 2009/03/01 ریھام رفعت مصطفى فھمي 2134558 كفـءكفـء702011/02/28 معلم

اعدادى سمعى/ فصول الشیخ زوید للتربیة الخاصة 2009/03/01 ریھام عبدالعظیم  أحمد یوسف 2080499 كفـءكفـء712011/02/28 معلم

الشیخ زوید االعدادیة بنات 2008/09/23 زینب منیر محمود  حسن خطاب 2229484 كفـءكفـء722011/02/28 معلم

ع/الكوثر للتعلیم االساسى بنات  2009/07/01 سارة ابراھیم دمحم ابراھیم 2081630 كفـءكفـء732011/07/06 معلم

ب/الشیخ زوید للتعلیم االساسى بنین  2009/03/01 سارة دمحم عبد العزیز علي 2075625 كفـءكفـء742011/02/23 معلم

العكور االعدادیة المشتركة 2009/03/01 سامح سلیمان حسن حسین 2140141 كفـءكفـء752011/07/06 معلم

الحمایدة االبتدائیة 2009/07/01 سحر محمود إبراھیم عید 2079020 كفـءكفـء762011/07/06 معلم

جرادة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 سعاد السید حسین ابراھیم 2232611 كفـءكفـء772011/03/14 معلم

الشیخ زوید ث التجاریة المشتركة 2008/06/14 سعید عزمى سعید ابوسلمھ 2168898 كفـءكفـء782011/02/23 معلم

الخنساء االعدادیة بنات 2009/03/01 سمیة سالمة حسین سالمة 2123925 كفـءكفـء792011/02/14 معلم

فصول الكراشین االعدادیھ 2009/03/01 سناء اسماعیل شحدة اسماعیل 2145943 كفـءكفـء802011/02/23 معلم

الشالق االعدادیة 2009/03/01 سھام عبد الرحمن محمود أحمد 2079802 كفـءكفـء812011/02/14 معلم

العوایضة االبتدائیة 2009/03/01 سھام عبد الفتاح دمحم النویھى 2101072 كفـءكفـء822011/02/23 معلم

السالم االعدادیة المشتركة 2009/03/01 سوسو منصور عبد العال علي 2077703 كفـءكفـء832011/02/23 معلم

الحمایدة االبتدائیة 2009/03/01 شرین ابراھیم حمیدة حمدان 2122237 كفـءكفـء842011/02/23 معلم

الفارابى ث المشتركة 2009/03/01 شریھان شوقى صدیق الخولى 2149265 كفـءكفـء852011/02/28 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الشیخ زویدشمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشالق االبتدائیة 2008/10/12 شفاء مسلم عید مسلم 2076118 كفـءكفـء862011/02/23 معلم

ب/الغراء  للتعلیم االساسى المشتركھ  2009/03/01 شیرین ناصر سلیم سالم 2077959 كفـءكفـء872011/02/28 معلم

الشیخ زوید الرسمیھ لغات 2009/03/01 شیماء حامد أحمد دمحم 2077952 كفـءكفـء882011/02/28 معلم

الشیخ زوید الرسمیھ لغات 2009/07/01 شیماء سعید محمود طھ 2072715 كفـءكفـء892011/07/06 معلم

فصول الكراشین االعدادیھ 2009/03/01 صابر دمحم احمد سلیمان 2075970 كفـءكفـء902011/02/28 معلم

ابو زرعى االبتدائیة 2009/07/01 صابرین سالم سلیمان سعید 2071479 كفـءكفـء912011/07/06 معلم

ابتدائى/السكھ الحدید تعلیم اساسى  بنات 2009/03/01 صالحة حمدان حامد على 2078010 كفـءكفـء922011/02/23 معلم

الشیخ زوید االعدادیة بنات 2009/03/01 صباح سعد زاید سلیمان 2076026 كفـءكفـء932011/02/23 معلم

اعدادى/السكة الحدید  تعلیم اساسى بنات 2009/03/01 صباح یوسف دمحم عودة 2078014 كفـءكفـء942011/02/23 معلم

الشیخ زوید االعدادیة بنات 2008/10/26 صفاء إبراھیم حسن فرج 2079855 كفـءكفـء952011/02/14 معلم

ع/قبر عمیر للتعلیم االساسى  2009/03/01 صفاء حسن حماد افریج 2070390 كفـءكفـء962011/02/23 معلم

ع/الكوثر للتعلیم االساسى بنات  2009/03/01 صفاء دمحم محمود أحمد 2076276 كفـءكفـء972011/02/23 معلم

مدرسة الشاطىء االبتدائیة 2009/03/01 عادل  سلیم سالمان حسین 2139883 كفـءكفـء982011/02/28 معلم

الشیخ زوید ث التجاریة المشتركة 2009/03/23 عاطف حمدان دمحم حسین 2127595 كفـءكفـء992011/07/06 معلم

ب/الغراء  للتعلیم االساسى المشتركھ  2009/03/01 عایشة دمحم عید مسلم 2105298 كفـءكفـء1002011/02/28 معلم

الشیخ زوید الثانویة الصناعیة المشتركة 2009/03/01 عبد اللطیف عطوة حسن غانم 2077901 كفـءكفـء1012011/02/23 معلم

الفارابى ث المشتركة 2004/07/01 عبد الھادى عبد الفتاح عبد العال عباس 2106951 كفـءكفـء1022010/03/17 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الشیخ زویدشمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كرم القوادیس االبتدائیة 2009/03/01 عبلة سالمة سویلم ھانى 2075483 كفـءكفـء1032011/02/23 معلم

مصطفى حافظ االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 عبیر غانم دمحم حمید 2077998 كفـءكفـء1042011/02/23 معلم

كرم القوادیس االبتدائیة 2009/03/01 عدلى جمعھ محسن معیوف 2083939 كفـءكفـء1052011/02/23 معلم

ع/ ابو العراج للتعلیم االساسى  2009/07/01 عدنان فایز جبر سلیم 2105235 كفـءكفـء1062011/07/06 معلم

اعدادى سمعى/ فصول الشیخ زوید للتربیة الخاصة 2009/03/01 عزة حسن سعید جابر 2077905 كفـءكفـء1072011/03/20 معلم

السادات الثانویة التجاریة المشتركة 2009/07/01 على حسن عبد الحمید عطوه 2230540 كفـءكفـء1082011/07/06 معلم

العوایضة االبتدائیة 2009/07/01 على سلیمان سالمة موسى 2141606 كفـءكفـء1092011/07/06 معلم

السادات الثانویة التجاریة المشتركة 2009/07/01 عماد حمدى حسین البلك 2352269 كفـءكفـء1102011/07/06 معلم

ع/اللفیتات للتعلیم االساسى  2009/03/01 عمر دمحم عواد عوده 2077902 كفـءكفـء1112011/02/23 معلم

الشیخ زوید الرسمیھ لغات 2009/03/01 عمرو مسعد عبد الحمید لقوشة 2146178 كفـءكفـء1122011/02/23 معلم

الشدایدة االبتدائیة 2009/03/01 عید سلیم سلمى سالم 2079024 كفـءكفـء1132011/02/28 معلم

ع/مدرسة الشیخ زوید للتعلیم االساسى بنین  2009/03/01 فاطمة السید دمحم دمحم قاسم 2072774 كفـءكفـء1142011/02/23 معلم

الفارابى االبتدائیة 2009/03/01 فاطمة جمعھ حسین سلیم 2092435 كفـءكفـء1152011/02/28 معلم

الشیخ زوید الرسمیھ لغات 2008/09/25 كریمة رجب عبد الحى عمارة 2105283 كفـءكفـء1162011/02/14 معلم

الفارابى االبتدائیة 2009/03/01 كریمة دمحم عبد الجید عبد العزیز 2134562 كفـءكفـء1172011/02/28 معلم

الفارابى ث المشتركة 2009/07/01 كمال سعید كمال شاھین 2134574 كفـءكفـء1182011/07/06 معلم

الخنساء االعدادیة بنات 2009/03/01 لبنى عبد العزیز عبد الرازق على طھ 2075463 كفـءكفـء1192011/02/23 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الشیخ زویدشمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھاوین االبتدائیة المشتركة 2008/11/17 مایسة حسن حسین دمحم 2071650 كفـءكفـء1202011/07/06 معلم

الشیخ زوید الثانویة العسكریة 2009/07/01 دمحم  زاھن زاید محسن 2304765 كفـءكفـء1212011/07/06 معلم

ب/الغراء  للتعلیم االساسى المشتركھ  2009/03/01 دمحم أحمد شوقى ابراھیم عامر 2069106 كفـءكفـء1222011/02/28 معلم

العوایضة االعدادیة مشتركة 2009/03/01 دمحم اسماعیل دمحم حسان 2103782 كفـءكفـء1232011/02/28 معلم

الشیخ زوید ث التجاریة المشتركة 2009/07/01 دمحم حسین عمرو عمیر 2149331 كفـءكفـء1242011/07/06 معلم

اعدادى/السكة الحدید  تعلیم اساسى بنات 2009/03/01 دمحم حماد سلیمان حماد 2076064 كفـءكفـء1252011/02/28 معلم

السادات الثانویة التجاریة المشتركة 2009/07/01 دمحم ربیع صالح أحمد 2230548 كفـءكفـء1262011/07/06 معلم

ع/اللفیتات للتعلیم االساسى  2009/03/01 دمحم رفعت دمحم أحمد 2103995 كفـءكفـء1272011/02/23 معلم

ابتدائى/السكة الحدید تعلیم اساسى بنین 2009/03/01 دمحم سالمان دمحم عایش 2070668 كفـءكفـء1282011/02/28 معلم

ابو طویلة االعدادیة بنین 2009/07/01 دمحم سراج الدین عبد المنعم زیدان 2075619 كفـءكفـء1292011/07/06 معلم

الشالق االبتدائیة 2009/03/01 دمحم صالح سلیم لباد 2081561 كفـءكفـء1302011/02/23 معلم

ع/ ابو العراج للتعلیم االساسى  2009/03/01 دمحم عبد الھادى إبراھیم منصور 2134578 كفـءكفـء1312011/02/28 معلم

الشیخ زوید الرسمیھ لغات 2009/07/01 دمحم كامل عبد هللا حفنى شعالن 2075692 كفـءكفـء1322011/07/06 معلم

ع/الغراء  للتعلیم االساسى المشتركھ  2009/07/01 دمحم كمال الدین امین عبد هللا 2169258 كفـءكفـء1332011/07/06 معلم

الفارابى االعدادیة المشتركة 2009/03/01 دمحم مسعد عبد الحمید لقوشة 2134568 كفـءكفـء1342011/02/23 معلم

الشیخ زوید الثانویة العسكریة 2009/03/01 محمود السید عبد الفتاح دمحم 2073826 كفـءكفـء1352011/02/28 معلم

الشیخ زوید ث التجاریة المشتركة 2009/03/01 مرفت صبحى السید العزب 2070604 كفـءكفـء1362011/02/23 معلم
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ابو طویلة االعدادیة بنین 2009/03/01 مرفت دمحم سالم حسن 2071556 كفـءكفـء1372011/02/23 معلم

ع/الكوثر للتعلیم االساسى بنات  2009/03/01 مروة أحمد محمود أحمد 2076353 كفـءكفـء1382011/02/23 معلم

االمام الغزالى الثانویة بنات 2009/03/01 مروة سالمة على دمحم 2069360 كفـءكفـء1392011/02/28 معلم

الحمایدة االبتدائیة 2009/03/01 مروة صبري دمحم عباس 2122243 كفـءكفـء1402011/02/23 معلم

الشیخ زوید االعدادیة بنات 2009/03/01 مروة دمحم احمیدة الحمایدة 2069337 كفـءكفـء1412011/02/23 معلم

ب/الشیخ زوید للتعلیم االساسى بنین  2009/03/01 مروة دمحم أمین سید 2075458 كفـءكفـء1422011/02/23 معلم

الكراشین االبتدائیة 2009/03/01 مریم سعد بشرى میخائیل 2145958 كفـءكفـء1432011/02/24 معلم

االمام الغزالى الثانویة بنات 2009/03/01 مریم سلیمان سالم سلیمان 2071629 كفـءكفـء1442011/02/23 معلم

العوایضة االبتدائیة 2009/03/01 مسلم مطلق سالمة صباح 2185708 كفـءكفـء1452011/02/23 معلم

ع/مدرسة الشیخ زوید للتعلیم االساسى بنین  2009/03/01 معتز عبد الحلیم محمود الكاشوري 2076049 كفـءكفـء1462011/02/28 معلم

ابو طویلة االعدادیة بنین 2009/03/01 منال أحمد رمضان دمحم الشوربجى 2077949 كفـءكفـء1472011/02/28 معلم

الخنساء االعدادیة بنات 2009/03/01 منال عبد الحلیم  محمود الكاشوري 2076077 كفـءكفـء1482011/02/23 معلم

مدرسة الشاطىء االبتدائیة 2008/10/12 منال عبد العزیز عبد الرازق على طھ 2075465 كفـءكفـء1492011/07/06 معلم

الفارابى االعدادیة المشتركة 2009/03/01 منصور عید حمدان سالمة 2146564 كفـءكفـء1502011/02/24 معلم

ابو زرعى االبتدائیة 2009/03/01 منى زاید حسن سالمة 2123914 كفـءكفـء1512011/02/23 معلم

السالم االعدادیة المشتركة 2009/03/01 منى سالمان دمحم الوحشى 2070661 كفـءكفـء1522011/02/28 معلم

الشیخ زوید االبتدائیة 2009/03/01 منى عودة سلیمان سالم 2076326 كفـءكفـء1532011/02/14 معلم
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كود المعلمم
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ابو رفاعى االبتدائیة 2009/03/01 منى عید مسلم اسبیتان 2076383 كفـءكفـء1542011/02/23 معلم

الخروبة االبتدائیة 2009/03/01 منى موسى اقطیفان ھانى 2075727 كفـءكفـء1552011/03/08 معلم

اعدادى/السكة الحدید  تعلیم اساسى بنات 2009/03/01 منى یوسف سالم دمحم 2076405 كفـءكفـء1562011/02/28 معلم

الخروبة االعدادیةالمشتركة 2009/03/01 مھا سمیر عبدالحمید عطوة 2065096 كفـءكفـء1572011/02/23 معلم

الشیخ زوید االبتدائیة 2009/07/01 نادیة عبدالعظیم ابو الیزید القاضى 2105194 كفـءكفـء1582011/07/06 معلم

ابو طویلة االعدادیة بنین 2009/03/01 ناھد عبد هللا حسین عبد هللا 2071746 كفـءكفـء1592011/03/23 معلم

ع/الكوثر للتعلیم االساسى بنات  2009/03/01 نسمة حسن ابراھیم حسن 2105280 كفـءكفـء1602011/02/28 معلم

ابو زرعى االبتدائیة 2009/03/01 نسمة داود سالمة داود 2071590 كفـءكفـء1612011/02/23 معلم

الخروبة االعدادیةالمشتركة 2009/03/01 نشوى دمحم عبدالمنعم على 2121859 كفـءكفـء1622011/02/23 معلم

العوایضة االبتدائیة 2009/03/01 نعیمة سلمى سالمان سالم 2079746 كفـءكفـء1632011/02/23 معلم

ابو طویلة االعدادیة بنین 2009/03/01 نھى عید سالم أحمد 2076147 كفـءكفـء1642011/02/28 معلم

مصطفى حافظ االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 نور حمدان سالم مسلم 2079795 كفـءكفـء1652011/07/06 معلم

ع/مدرسة الشیخ زوید للتعلیم االساسى بنین  2009/03/01 نیفین جمال  السید دمحم أمین 2075423 كفـءكفـء1662011/02/23 معلم

الشیخ زوید االعدادیة بنات 2009/03/01 ھاجر جمال الدین دمحم السباعى الدراجینى 2073846 كفـءكفـء1672011/02/23 معلم

السالم االعدادیة المشتركة 2009/03/01 ھالة عبد الرحمن سلیمان ابراھیم 2077684 كفـءكفـء1682011/02/23 معلم

الخروبة االعدادیةالمشتركة 2009/07/01 ھانى العبد ھانى رشید 2120723 كفـءكفـء1692011/07/06 معلم

المقاطعة االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 ھانى یوسف عودة سلیمان 2079039 كفـءكفـء1702011/02/28 معلم
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األعلي

العوایضة االعدادیة مشتركة 2008/10/26 ھبة أحمد على عبدالسالم 2082440 كفـءكفـء1712011/02/14 معلم

الشیخ زوید ث التجاریة المشتركة 2009/07/01 ھبة هللا  عبد الرازق دمحم أحمد 2238800 كفـءكفـء1722011/07/06 معلم

الشیخ زوید االعدادیة بنات 2009/03/01 ھبة حسن عبدالفتاح حسبو 2081497 كفـءكفـء1732011/02/28 معلم

ب/ الكوزة للتعلیم االساسى 2009/03/01 ھبھ عبد الفتاح دمحم النویھى 2081571 كفـءكفـء1742011/02/23 معلم

العوایضة االعدادیة مشتركة 2009/03/01 ھبھ دمحم عید دمحم عایش 2071311 كفـءكفـء1752011/02/23 معلم

ب/ قبر عمیر للتعلیم االساسى 2009/03/01 ھدى عید حمدان عید 2125047 كفـءكفـء1762011/02/28 معلم

كرم القوادیس االبتدائیة 2009/03/01 ھدى متولى عطیة الجبالي 2126417 كفـءكفـء1772011/02/23 معلم

ب/الغراء  للتعلیم االساسى المشتركھ  2009/03/01 ھناء عبد هللا بریك عید 2076124 كفـءكفـء1782011/02/23 معلم

ع/الكوثر للتعلیم االساسى بنات  2009/03/01 ھند سعید فھمي شعبان 2075633 كفـءكفـء1792011/02/28 معلم

الفارابى ث المشتركة 2009/03/01 ھند دمحم اسعید على 2075766 كفـءكفـء1802011/02/23 معلم

الحمایدة االبتدائیة 2009/03/01 ھیام عواد نصر هللا سالم 2075471 كفـءكفـء1812011/02/14 معلم

ابو طویلة االعدادیة بنین 2009/03/01 وفاء السید عبد الكریم دمحم حسن 2072727 كفـءكفـء1822011/02/23 معلم

الشیخ زوید االبتدائیة 2009/03/01 یسرا درویش احمد دمحم 2076369 كفـءكفـء1832011/02/23 معلم
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متعب ھجرس االبتدائیة 2009/07/01 رنده خلیف ھجرس موسى 2074849 كفـءكفـء12011/07/06 أخصائى صحافة وإعالم

بئر العبد االعدادیة بنات 2009/07/01 دمحم كریشان سلیم خمیس 2085561 كفـءكفـء22011/07/06 أخصائى صحافة وإعالم

متعب ھجرس االبتدائیة 2009/03/01 امل خالد حامد على 2073800 كفـءكفـء32011/02/28 أخصائى نفسى

بئر العبد االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 ایمان سلیمان ابراھیم منصور 2090900 كفـءكفـء42011/07/06 أخصائى نفسى

فصول قاطیة الثانویة المشتركة 2009/07/01 ایمان سلیمان سالم شتیوى 2077667 كفـءكفـء52011/07/06 أخصائى نفسى

ع/ بئر العبد الرسمیة لغات  2009/07/01 رشا جمیل انیس جورجى 2090905 كفـءكفـء62011/07/06 أخصائى نفسى

الشھید إبراھیم دمحم سالم االعدادیة المشتركة 2009/07/01 سعاد دمحم سلیمان دمحم 2090838 كفـءكفـء72011/07/06 أخصائى نفسى

بئر العبد الصناعیة 2009/07/01 عزیزه سعید دمحم احمد 2214283 كفـءكفـء82011/07/06 أخصائى نفسى

ابو سعدان االبتدائیھ 2009/07/01 منى مبروك سالم فرج 2092058 كفـءكفـء92011/07/06 أخصائى نفسى

الشھید عبد العزیز مرزوقة االبتدائیة 2009/07/01 ھبة سالم دمحم شرف الدین 2103627 كفـءكفـء102011/07/06 أخصائى نفسى

بئر العبد الصناعیة 2009/07/01 ھند سالمھ سلیمان موسى 2090885 كفـءكفـء112011/07/06 أخصائى نفسى

عاطف السادات االبتدائیة 2009/07/01 ابتسام حسن دمحم سلیمان 2192605 كفـءكفـء122011/07/06 أخصائى اجتماعى

بئر العبد االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 احمد حسین حسن حسین 2083581 كفـءكفـء132011/07/06 أخصائى اجتماعى

غریف الغزالن االبتدائیة 2009/07/01 احمد عبد العزیز علي السید 2100223 كفـءكفـء142011/07/06 أخصائى اجتماعى

ع/ الجناین للتعلیم االساسى 2009/07/01 اكرامى سالم على على 2353701 كفـءكفـء152011/07/06 أخصائى اجتماعى

بئر العبد االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 السید عطیھ احمد عطیھ 2267478 كفـءكفـء162011/07/06 أخصائى اجتماعى

رمانة شروق االبتدائیة 2009/07/01 امال محمود حسن سلیمان 2267167 كفـءكفـء172011/07/06 أخصائى اجتماعى
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بئر العبدشمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

)شروق(ابوشلة االبتدائیة  2009/07/01 امین ابراھیم موسى صباح 2091323 كفـءكفـء182011/07/06 أخصائى اجتماعى

بئر العبد االعدادیة بنات 2009/07/01 ایمان حسن خالد على 2149823 كفـءكفـء192011/07/06 أخصائى اجتماعى

التلول االعدادیة المشتركة 2009/07/01 ایمان دمحم عبد الحمید سلیمان 2355335 كفـءكفـء202011/07/06 أخصائى اجتماعى

سالم الھرش االعدادیة 2009/07/01 ثناء حیدر مقبل نصار 2122868 كفـءكفـء212011/07/06 أخصائى اجتماعى

ب/ الشوحط للتعلیم االساسى 2009/07/01 جمیل على سالم سلیمان 2092865 كفـءكفـء222011/07/06 أخصائى اجتماعى

الشیخ سالم شتیوى االعدادیة 2009/07/01 جیھان سالم شتیوي سویلم 2259974 كفـءكفـء232011/07/06 أخصائى اجتماعى

بالوظة االعدادیة 2009/07/01 حسن سالمھ سلیمان سالمان 2146838 كفـءكفـء242011/07/06 أخصائى اجتماعى

ب/ الكرامة للتعلیم االساسى 2009/07/01 حسین دمحم حسان حسن 2267166 كفـءكفـء252011/07/06 أخصائى اجتماعى

قصرویت االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 حسین دمحم سالم سلیمان 2229082 كفـءكفـء262011/07/06 أخصائى اجتماعى

رمانة االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 خالد دمحم ابراھیم دمحم 2131814 كفـءكفـء272011/07/06 أخصائى اجتماعى

الشھید عبد العزیز مرزوقة االبتدائیة 2006/10/01 رؤیھ محمود احمد عبد اللطیف 2081990 كفـءكفـء282011/07/06 أخصائى اجتماعى

رمانة االعدادیة المشتركة 2009/07/01 زینب ابراھیم سالم سلیمان 2137398 كفـءكفـء292011/07/06 أخصائى اجتماعى

رمانة االعدادیة المشتركة 2009/07/01 سالم حسن على حسن 2091445 كفـءكفـء302011/07/06 أخصائى اجتماعى

قاطیة االبتدائیة 2009/07/01 سالم عبید دمحم محسن 2103747 كفـءكفـء312011/07/06 أخصائى اجتماعى

اقطیة االعدادیة المشتركة 2009/07/01 سامیھ خلیل غانم عید 2352576 كفـءكفـء322011/07/06 أخصائى اجتماعى

عوتاm سلیمان زاید الثانویةالزراعیة بقاطیة 2009/07/01 سعاد ابریز عید عامر 2079477 كفـءكفـء332011/07/06 أخصائى اجتماعى

الشھید عبد العزیز مرزوقة االبتدائیة 2009/07/01 سلیمان عامر سلیمان عامر 2271818 كفـءكفـء342011/07/06 أخصائى اجتماعى
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بئر العبدشمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ریاض اطفال بئر العبد االبتدائیة 2009/07/01 سماح دمحم  السید دمحم 2229851 كفـءكفـء352011/07/06 أخصائى اجتماعى

ب/ الجناین للتعلیم االساسى 2009/07/01 سمیحھ  سالم  داود  سلیمان 2298338 كفـءكفـء362011/07/06 أخصائى اجتماعى

عاطف السادات االبتدائیة 2009/07/01 سھام حسونة دمحم حسونة 2351413 كفـءكفـء372011/07/06 أخصائى اجتماعى

النجاح االبتدائیة 2009/07/01 شریفھ موسى سلیم حماد 2092043 كفـءكفـء382011/07/06 أخصائى اجتماعى

ابو سعدان االبتدائیھ 2009/07/01 شكرى دمحم سالم سالمان 2079434 كفـءكفـء392011/07/06 أخصائى اجتماعى

ع/ ام عقبة تعلیم أساسى  2009/07/01 صباح على نوفل جریر 2079470 كفـءكفـء402011/07/06 أخصائى اجتماعى

ع/الغزالن للتعلیم االساسى  2009/07/01 صفاء موسي ابراھیم حسن 2280083 كفـءكفـء412011/07/06 أخصائى اجتماعى

ب/الشھید العقید رضا رمزى للتعلیم األساسى  2009/03/01 عادل عبد العزیز ابراھیم دمحم 2093006 كفـءكفـء422011/02/28 أخصائى اجتماعى

ب/ أم عقبة للتعلیم األساسى  2009/07/01 عاطف عیاد دمحم صباح 2079464 كفـءكفـء432011/07/06 أخصائى اجتماعى

قصرویت االبتدائیة المشتركة 2009/03/29 عال سالمھ سالم سالمھ 2146847 كفـءكفـء442011/07/06 أخصائى اجتماعى

ع/ الجناین للتعلیم االساسى 2009/07/01 عالء السید دمحم سلیم 2268334 كفـءكفـء452011/07/06 أخصائى اجتماعى

فصول الضبعة االعدادیة 2009/07/01 على احمد على عالوى 2267702 كفـءكفـء462011/07/06 أخصائى اجتماعى

بالوظة االبتدائیة 2009/07/01 على حسین دمحم على 2146828 كفـءكفـء472011/07/06 أخصائى اجتماعى

عموریة االبتدائیة 2009/03/01 عید سالم حسین سالم 2088160 كفـءكفـء482011/02/28 أخصائى اجتماعى

عمر بن الخطاب االبتدائیة 2009/07/01 عید مسلم سعد مسلم 2085562 كفـءكفـء492011/07/06 أخصائى اجتماعى

النصر االبتدائیة 2009/07/01 فاتن دمحم صبیح سلیمان 2352536 كفـءكفـء502011/07/06 أخصائى اجتماعى

اقطیة االبتدائیة 2009/07/01 فاطمھ دمحم سالمان دمحم 2084425 كفـءكفـء512011/07/06 أخصائى اجتماعى
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بئر العبدشمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عاطف السادات االعدادیة 2009/07/01 فیروز نصر هللا حسین دمحم 2085574 كفـءكفـء522011/07/06 أخصائى اجتماعى

االحرار االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 كوثر عبد الفتاح سالمھ عطیھ 2094938 كفـءكفـء532011/07/06 أخصائى اجتماعى

الشیخ دمحم متولى الشعراوى االبتدائیة 2009/07/01 دمحم احمد دمحم عبد الكریم 2113779 كفـءكفـء542011/07/06 أخصائى اجتماعى

الشھداء االبتدائیة 2009/07/01 دمحم سلمان جویفل سلمان 2104206 كفـءكفـء552011/07/06 أخصائى اجتماعى

السادات اإلعدادیة 2009/07/01 محمود ابراھیم السید الحداد 2137191 كفـءكفـء562011/07/06 أخصائى اجتماعى

رمانة االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 مروه عمار دمحم سلیمان 2088282 كفـءكفـء572011/07/06 أخصائى اجتماعى

سالم الھرش االعدادیة 2009/07/01 ممدوح سالم حسن على 2077700 كفـءكفـء582011/07/06 أخصائى اجتماعى

رابعھ االبتدائیة 2009/07/01 منى على عید ناصر 2295503 كفـءكفـء592011/07/06 أخصائى اجتماعى

ع/الغزالن للتعلیم االساسى  2009/07/01 مني عبد هللا ابراھیم حسن 2266665 كفـءكفـء602011/07/06 أخصائى اجتماعى

ب/الكفاح للتعلیم االساسى 2009/07/01 موسى سلیم فرحان عبید 2084419 كفـءكفـء612011/07/06 أخصائى اجتماعى

بئر العبد االعدادیة بنات 2009/07/01 نوال دمحم سالمة دمحم 2327924 كفـءكفـء622011/07/06 أخصائى اجتماعى

الشھید العقید رضا رمزى اإلعدادیة 2009/07/01 نور الدین مسلم سلیمان مسلم 2085565 كفـءكفـء632011/07/06 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال بئر العبد الرسمیة لغات 2009/07/01 ھبھ سلیم سالمان دمحم 2204357 كفـءكفـء642011/07/06 أخصائى اجتماعى

سالمان ضیف هللا االبتدائیة 2009/07/01 ھدي علي سالمان دمحم 2267679 كفـءكفـء652011/07/06 أخصائى اجتماعى

سالمان ضیف هللا االبتدائیة 2009/07/01 ھیام  محمود على دمحم 2295222 كفـءكفـء662011/07/06 أخصائى اجتماعى

ع/ الكرامة للتعلیم االساسى 2009/07/01 وداد على حسین على 2122867 كفـءكفـء672011/07/06 أخصائى اجتماعى

بئر العبد الثانویة التجاریة المشتركة 2009/07/01 وفاء عبد هللا ابراھیم حسن 2267240 كفـءكفـء682011/07/06 أخصائى اجتماعى
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

رمانة شروق االبتدائیة 2009/07/01 وفاء دمحم ضامن بدران 2083394 كفـءكفـء692011/07/06 أخصائى اجتماعى

الشھید عبد العزیز مرزوقة االبتدائیة 2009/07/01 والء حسین حسن حسین 2086586 كفـءكفـء702011/07/06 أخصائى اجتماعى

بئر العبد االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 والء عصمت فتح هللا نصر 2090878 كفـءكفـء712011/07/06 أخصائى اجتماعى

السالم االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 یاسر سالم مقبل ابراھیم 2350992 كفـءكفـء722011/07/06 أخصائى اجتماعى

النصر االعدادیةالمشتركة 2009/07/01 یاسر دمحم مقبول ربیع 2077658 كفـءكفـء732011/07/06 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 1980/09/01 دمحم السید احمد على خضر 2117685 كفـءكفـء742009/04/13 معلم خبیر

بئر العبد الثانویة التجاریة المشتركة 1993/10/13 عالء الدین على دمحم الشرقاوى 559062 كفـءكفـء752010/01/26 معلم أول أ

بئر العبد الصناعیة 2009/07/01 ابراھیم حسین ابراھیم دمحم 2083554 كفـءكفـء762011/07/06 معلم

النجاح االبتدائیة 2009/07/01 ابراھیم حماد حسن حماد 2086689 كفـءكفـء772011/07/06 معلم

)شروق(ابوشلة االبتدائیة  2009/07/01 ابراھیم فؤاد على المزین 2087488 كفـءكفـء782011/07/06 معلم

ریاض اطفال رمانة 2009/03/01 ابمـــــــــان عبد المنعـــم عبد اللطیف السیسي 2100225 كفـءكفـء792011/02/23 معلم

ب/ بئر العبد الرسمیة لغات 2009/07/01 اثار حسن البنا عمر احمد 2229651 كفـءكفـء802011/07/06 معلم

رمانة االعدادیة المشتركة 2009/03/01 احمد سالم ابراھیم ربیع 2078528 كفـءكفـء812011/02/23 معلم

الشھید العقید رضا رمزى اإلعدادیة 2010/08/01 احمد سالم سلیمان سلیم 2352206 كفـءكفـء822012/07/07 ماجیستیرمعلم

فصول الضبعة االعدادیة 2009/03/01 احمد سالم دمحم علي 2232510 كفـءكفـء832011/02/28 معلم

عاطف السادات االبتدائیة 2009/03/01 احمد سید اسماعیل شحات 2085569 كفـءكفـء842011/02/23 معلم

فصول سالمان الیمانى الثانویة المشتركة 2009/03/01 احمد عبد الستار عبد العظیم الخولى 2137558 كفـءكفـء852011/02/24 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

فصول بالوظة الثانویة المشتركة 2009/03/01 احمد دمحم رمضان سلیمان 2092872 كفـءكفـء862011/02/28 معلم

عمر بن عبد العزیز االبتدائیة 2009/03/01 اسامھ جمیل ابراھیم سلیمان 2078739 كفـءكفـء872011/02/28 معلم

رابعھ االبتدائیة 2009/07/01 اسالم سالم حسین ابراھیم 2085520 كفـءكفـء882011/07/06 معلم

سالم الیمانى االبتدائیة 2009/03/01 اسالم دمحم سالم سلیمان 2078409 كفـءكفـء892011/03/28 معلم

الخربة االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 اسالم نعیم منصور إبراھیم 2089259 كفـءكفـء902011/02/23 معلم

ب/الكفاح للتعلیم االساسى 2009/07/01 اسماء  دمحم ابراھیم احمد 2229213 كفـءكفـء912011/07/06 معلم

سالم الیمانى االبتدائیة 2009/03/01 اسماء سالمان مسلم دمحم 2083522 كفـءكفـء922011/02/28 معلم

النصر االبتدائیة 2009/03/01 اسماء سعد دمحم سلیمان 2232472 كفـءكفـء932011/02/28 معلم

ابو سعدان االبتدائیھ 2009/07/01 اسماء طربان اكریم سالم 2084431 كفـءكفـء942011/07/06 معلم

ریاض اطفال بئر العبد االبتدائیة 2009/03/01 اسماء عبد العظیم عبد السالم عبد العزیز 2090887 كفـءكفـء952011/02/23 معلم

رابعھ االبتدائیة 2009/03/01 اسماء متعب على نصار 2077663 كفـءكفـء962011/02/23 معلم

رمانة االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 اسماء مصطفى احمد نور الدین 2088829 كفـءكفـء972011/02/23 معلم

الشھداء االبتدائیة 2009/03/01 السید ابراھیم عیسي علي 2232517 كفـءكفـء982011/02/28 معلم

بالوظة االبتدائیة 2009/03/01 السید حسن حسین حسن 2090548 كفـءكفـء992011/02/28 معلم

2009/03/01 مزار اإلعدادیة المشتركة الشیماء مصطفى سید خضر 2099659 كفـءكفـء1002011/02/23 معلم

رمانة شروق االبتدائیة 2009/07/01 امال حسین عبد الغني المزین 2134880 كفـءكفـء1012011/07/06 معلم

)سالمان الیمانى(نجیلة االعدادیة المشتركة  2009/07/01 امال سلیم سلیمان ابراھیم 2075082 كفـءكفـء1022011/07/06 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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بئر العبدشمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ب/ بئر العبد الرسمیة لغات 2009/03/01 امال دمحم سید احمد سلیمان 2084424 كفـءكفـء1032011/03/08 معلم

بئر العبد االعدادیة بنات 2009/03/01 امانى السعید راغب دمحم ابو غزالھ 2086747 كفـءكفـء1042011/02/28 معلم

بئر العبد الثانویة التجاریة المشتركة 2009/03/01 امانى عبده عید سكر 2078606 كفـءكفـء1052011/02/28 معلم

أ.ت) جعل(حازم ابراھیم عبد القادر /الشھید  2009/03/01 اماني السید موسي حسین 2230515 كفـءكفـء1062011/03/08 معلم

رمانة االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 امل احمد دمحم دمحم 2134877 كفـءكفـء1072011/07/06 معلم

)سالمان الیمانى(نجیلة االعدادیة المشتركة  2009/07/01 امل محمود دمحم سلیمان 2080199 كفـءكفـء1082011/07/06 معلم

ع/ ام عقبة تعلیم أساسى  2009/03/01 امل نوفل حسن منصور 2074988 كفـءكفـء1092011/02/28 معلم

قاطیة االبتدائیة 2009/03/01 امنھ حامد سالمان دمحم 2232305 كفـءكفـء1102011/02/28 معلم

متعب ھجرس االبتدائیة 2009/07/01 امنیھ على حسین دمحم درھوس 2088276 كفـءكفـء1112011/07/06 معلم

ع/ الشوحط للتعلیم االساسى 2009/03/01 امیره سلمان سالم سلیمان 2093323 كفـءكفـء1122011/02/28 معلم

الشیخ دمحم متولى الشعراوى االبتدائیة 2009/03/01 امیره عبد المنعم عبد العال دراج 2090791 كفـءكفـء1132011/02/28 معلم

عمر بن عبد العزیز االبتدائیة 2009/07/01 امیره نافل حسین نوفل 2088823 كفـءكفـء1142011/07/06 معلم

ع/ بئر العبد الرسمیة لغات  2009/03/01 امینھ فرج محارب سلیمان 2084415 كفـءكفـء1152011/02/23 معلم

سلمانة االعدادیة 2009/03/01 أمینھ مرعى سلیمان فاید 2079403 كفـءكفـء1162011/02/28 معلم

ع/ الجناین للتعلیم االساسى 2009/07/01 انتصار جوده دمحم دمحم 2088270 كفـءكفـء1172011/07/06 معلم

ع/ بئر العبد الرسمیة لغات  2009/07/01 اوجینا ادور جورج حبیب 2090781 كفـءكفـء1182011/07/06 معلم

بئر العبد الثانویة التجاریة المشتركة 2009/07/01 ایمان ابراھیم دمحم خضر 2191504 كفـءكفـء1192011/07/06 معلم
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ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بئر العبدشمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

النصر االعدادیةالمشتركة 2009/03/01 ایمان ابراھیم دمحم عبد الحافظ 2230710 كفـءكفـء1202011/02/28 معلم

سالم الھرش االعدادیة 2009/03/01 ایمان احمد رضوان سلمان 2078518 كفـءكفـء1212011/02/23 معلم

رمانة الثانویة التجاریة المشتركة 2009/07/01 ایمان احمد على عالوى 2267699 كفـءكفـء1222011/07/06 معلم

ع/ ام عقبة تعلیم أساسى  2009/03/01 ایمان سالم عید منصور 2078511 كفـءكفـء1232011/02/28 معلم

بئر العبد االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 ایمان عبد العزیز عبد المعبود عمر 2082087 كفـءكفـء1242011/02/28 معلم

اقطیة االبتدائیة 2009/07/01 ایمان عساف عمیره سالم 2083501 كفـءكفـء1252011/07/06 معلم

ب/الشھید العقید رضا رمزى للتعلیم األساسى  2009/03/01 ایمان دمحم سالمھ صباح 2079419 كفـءكفـء1262011/02/28 معلم

عوتاm سلیمان زاید الثانویةالزراعیة بقاطیة 2009/07/01 ایمن ابراھیم عبد المالك ابراھیم 2143113 كفـءكفـء1272011/07/06 معلم

بئر العبد االعدادیة بنین 2009/03/01 ایمن فرج محارب سلیمان 2088842 كفـءكفـء1282011/02/14 معلم

ب/ أم عقبة للتعلیم األساسى  2009/03/01 ایناس عبد الرازق عبد العزیز دمحم 2074955 كفـءكفـء1292011/02/23 معلم

الخربة االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 بردیس مرعى حسن سلیمان 2085560 كفـءكفـء1302011/07/06 معلم

اقطیة االبتدائیة 2009/03/01 بسام سالم حسن على 2088163 كفـءكفـء1312011/02/28 معلم

)الخربة ث(فصول الشھید مدحت طلعت الثانویة  2009/03/01 بسمھ ابراھیم شیتوى ابراھیم 2086682 كفـءكفـء1322011/03/08 معلم

رابعھ االبتدائیة 2009/07/01 بسمھ سالم حسن على 2077559 كفـءكفـء1332011/07/06 معلم

قاطیة االبتدائیة 2009/07/01 بسمھ سالم حسین حلیدس 2086578 كفـءكفـء1342011/07/06 معلم

رمانة االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 تامر ابو الخیر سادات عبد المقصود 2088839 كفـءكفـء1352011/02/28 معلم

سالمان ضیف هللا االبتدائیة 2009/03/01 تریزا لویز ایوب متري 2235723 كفـءكفـء1362011/02/23 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بئر العبدشمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بئر العبد االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 تھانى ابراھیم عابد موسى 2091423 كفـءكفـء1372011/07/06 معلم

بئر العبد االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 تھانى اسماعیل راشد موسى 2092096 كفـءكفـء1382011/02/24 معلم

بئر العبد االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 تھانى سلیم عابد موسى 2092095 كفـءكفـء1392011/03/08 معلم

رمانة شروق االبتدائیة 2009/03/01 تھانى نافل حسین نوفل 2088825 كفـءكفـء1402011/02/23 معلم

السالم االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 تھـــــاني طلب سلیمان دمحم 2100219 كفـءكفـء1412011/02/23 معلم

ع/ ام عقبة تعلیم أساسى  2009/07/01 جریر سلیمان حسن منصور 2075169 كفـءكفـء1422011/07/06 معلم

السادات االبتدائیة 2009/07/01 جمال ابراھیم مصبح على 2087418 كفـءكفـء1432011/07/06 معلم

المریح اإلعدادیة المشتركة 2009/07/01 جیھان احمد دمحم احمید 2075093 كفـءكفـء1442011/07/06 معلم

المریح االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 حسام السید الفى عوده 2088292 كفـءكفـء1452011/02/28 معلم

بئر العبد االعدادیة بنات 2009/03/01 حسن حماد حسن حماد 2086683 كفـءكفـء1462011/03/08 معلم

رابعة الثانویة المشتركة 2009/07/01 حسن سعدى حسن على 2083579 كفـءكفـء1472011/07/06 معلم

ع/ الدراویش للتعلیم األساسى  2009/03/01 حسن نبیل عبد الحمید عبد السالم 2221114 كفـءكفـء1482011/02/28 معلم

ب/الغزالن للتعلیم االساسى  2009/07/01 حسناء موسي عبدهللا حسن 2100185 كفـءكفـء1492011/07/06 معلم

مصفق االعدادیة 2009/03/01 حسین دمحم سلیمان حسن 2119041 كفـءكفـء1502011/02/23 معلم

ب/ الدراویش للتعلیم األساسى  2009/03/01 حلمى عبد الھادى عبد الرحمن الكاروتى 2086750 كفـءكفـء1512011/02/28 معلم

رابعھ االبتدائیة 2009/07/01 حلوه على عید على 2115796 كفـءكفـء1522011/07/06 معلم

سالمان ضیف هللا االبتدائیة 2009/07/01 حلیمھ سالم ابراھیم دمحم 2075074 كفـءكفـء1532011/07/06 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بئر العبدشمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عاطف السادات االبتدائیة 2009/07/01 حلیمھ سالم دمحم سالم 2085567 كفـءكفـء1542011/07/06 معلم

رابعة الثانویة المشتركة 2009/03/01 حنان جمیل ابراھیم سلیمان 2078743 كفـءكفـء1552011/02/23 معلم

سالمان ضیف هللا االبتدائیة 2009/03/01 حنان سلیم دمحم سلیمان 2075046 كفـءكفـء1562011/02/23 معلم

ع/الغزالن للتعلیم االساسى  2009/03/01 حنان سلیمان خلیل دمحم 2088315 كفـءكفـء1572011/02/28 معلم

المریح االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 حنان صقر دمحم صقر 2083541 كفـءكفـء1582011/07/06 معلم

ع/الغزالن للتعلیم االساسى  2009/07/01 حنان على عبد العظیم البھلول 2124354 كفـءكفـء1592011/07/06 معلم

بئر العبد الثانویة المشتركة 2009/03/01 خالد ابراھیم سالم حسین 2228910 كفـءكفـء1602011/02/23 معلم

ع/ بئر العبد الرسمیة لغات  2009/03/01 خالد على خلیف مقیبل 2074814 كفـءكفـء1612011/02/23 معلم

الشیخ سالم شتیوى االعدادیة 2009/03/01 خالد دمحم سالمان دمحم 2083546 كفـءكفـء1622011/02/28 معلم

النصر االبتدائیة 2009/03/01 خدیجة سالم ابراھیم ربیع 2230729 كفـءكفـء1632011/07/06 معلم

الخربة االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 خدیجھ دمحم سلیم موسى 2085558 كفـءكفـء1642011/07/06 معلم

بئر العبد االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 خدیجھ موسى سعد موسى 2092166 كفـءكفـء1652011/02/28 معلم

رمانة شروق االبتدائیة 2009/03/01 خلود محسن عبد الجید عبد الھادى 2084012 كفـءكفـء1662011/02/28 معلم

السادات االبتدائیة 2009/03/01 دالیا دمحم عبد الوھاب دمحم 2083539 كفـءكفـء1672011/03/08 معلم

ب/ بئر العبد الرسمیة لغات 2009/03/01 دعاء عبد هللا على عمر الزرقانى 2125514 كفـءكفـء1682011/02/23 معلم

االحرار االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 دعاء دمحم نور محمود 2091402 كفـءكفـء1692011/03/08 معلم

رمانة االعدادیة المشتركة 2009/03/01 دالل ابراھیم عوض هللا دمحم 2078719 كفـءكفـء1702011/02/23 معلم

-----------------------------------
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بئر العبدشمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

سلمانة االعدادیة 2009/03/01 رابحھ سلیمان سالم جمعھ 2079425 كفـءكفـء1712011/02/28 معلم

ب/الكفاح للتعلیم االساسى 2009/07/01 راشد اسماعیل راشد موسى 2088822 كفـءكفـء1722011/07/06 معلم

سالم الیمانى االبتدائیة 2009/07/01 رانده حسین سالمان عبد المالك 2078433 كفـءكفـء1732011/07/06 معلم

بئر العبد االعدادیة بنین 2009/03/01 رانیا عبد العزیز سلیمان سالم 2078573 كفـءكفـء1742011/02/23 معلم

ب/ الكرامة للتعلیم االساسى 2009/03/01 رباب ابراھیم سالم ابراھیم 2091401 كفـءكفـء1752011/02/28 معلم

ع/ بئر العبد الرسمیة لغات  2009/03/01 رحاب حامد دمحم سلیمان 2077562 كفـءكفـء1762011/02/23 معلم

ب/ الدراویش للتعلیم األساسى  2009/03/01 رحاب سلمان ابراھیم دمحم 2082081 كفـءكفـء1772011/02/28 معلم

النصر االعدادیةالمشتركة 2009/03/01 رشا جمال  سلیمان موسي 2229182 كفـءكفـء1782011/02/28 معلم

ام عقبة االبتدائیة 2009/03/01 رشا عبد الفتاح على الراوى 2078976 كفـءكفـء1792011/02/28 معلم

الشیخ دمحم متولى الشعراوى االبتدائیة 2009/03/01 رشا عطوه على محمود 2088904 كفـءكفـء1802011/02/14 معلم

سالمان ضیف هللا االبتدائیة 2009/03/01 رشا دمحم نصر هللا حسن 2084434 كفـءكفـء1812011/02/28 معلم

)سالمان الیمانى(نجیلة االعدادیة المشتركة  2009/03/01 رضا ابراھیم دمحم سالم 2087419 كفـءكفـء1822011/02/23 معلم

الشھید عبد العزیز مرزوقة االبتدائیة 2009/03/01 رضا احمد سلیم سلیم 2087481 كفـءكفـء1832011/02/28 معلم

الشھداء االبتدائیة 2009/07/01 رضا عبد ربھ سالم عبد هللا 2121307 كفـءكفـء1842011/07/06 معلم

)سالمان الیمانى(نجیلة االعدادیة المشتركة  2009/07/01 رضا یوسف احمد دمحم 2079450 كفـءكفـء1852011/07/06 معلم

الخربة االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 رفیده دمحم عبد العال حسین 2259799 كفـءكفـء1862011/07/01 معلم

)شروق(ابوشلة االبتدائیة  2009/07/01 زھراء سالم دمحم سالم 2124352 كفـءكفـء1872011/07/06 معلم
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ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بئر العبدشمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

قاطیة االبتدائیة 2009/07/01 زینب حسین مصطفى  دمحم 2352514 كفـءكفـء1882011/07/06 معلم

رمانة االعدادیة المشتركة 2009/03/01 سالم ابراھیم سالم حسن 2088287 كفـءكفـء1892011/02/28 معلم

عاطف السادات االبتدائیة 2009/03/01 سالم السید عید سلیمان 2109367 كفـءكفـء1902011/02/28 معلم

الضبعة االبتدائیة 2009/03/01 سالم سالمان الفي سالم 2109369 كفـءكفـء1912011/02/28 معلم

الشھداء االعدادیة المشتركة 2009/07/01 سالم عمار على عمار 2091447 كفـءكفـء1922011/07/06 معلم

بئر العبد الثانویة المشتركة 2009/07/01 سامى خالد منصور سلیمان 2087415 كفـءكفـء1932011/07/06 معلم

فصول سالمان الیمانى الثانویة المشتركة 2009/07/01 سامى سلیمان سلیم موسى 2078484 كفـءكفـء1942011/07/06 معلم

ب/ أم عقبة للتعلیم األساسى  2009/03/01 سامیھ فرج محمود دمحم 2082083 كفـءكفـء1952011/03/08 معلم

ع/الغزالن للتعلیم االساسى  2009/07/01 سحر محمود عبد هللا سعد أبو العزم 2086701 كفـءكفـء1962011/07/06 معلم

الشیخ دمحم متولى الشعراوى االبتدائیة 2009/03/01 سعاد دمحم سلمى خمیس 2091421 كفـءكفـء1972011/02/28 معلم

الخربة االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 سلوى ابراھیم سلیمان سلیم 2085559 كفـءكفـء1982011/02/28 معلم

بئر العبد الصناعیة 2009/03/01 سلیطین سالمان دمحم سالمان 2228912 كفـءكفـء1992011/02/28 معلم

الشھداء االبتدائیة 2009/07/01 سلیم سلیمان سالم عبد هللا 2085521 كفـءكفـء2002011/07/06 معلم

بئر العبد االعدادیة بنات 2009/07/01 سلیمان دمحم سلیمان دمحم 2092083 كفـءكفـء2012011/07/06 معلم

فصول بالوظة الثانویة المشتركة 2009/03/01 سماء جمعھ دمحم دمحم 2090814 كفـءكفـء2022011/02/24 معلم

بالوظة االبتدائیة 2009/03/01 سماح  رضا هللا دمحم رضا هللا 2228551 كفـءكفـء2032011/02/28 معلم

ابو سعدان االبتدائیھ 2009/03/01 سماح سالمان شاھین سالم 2192784 كفـءكفـء2042011/03/08 معلم

-----------------------------------
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ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بئر العبدشمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

قصرویت ذات الفصل الواحد 2009/07/01 سمر سالمان دمحم سعید 2237091 كفـءكفـء2052011/07/06 معلم

الشھید عبد العزیز مرزوقة االبتدائیة 2009/03/01 سمر فاروق دمحم عبد الجواد 2092041 كفـءكفـء2062011/02/23 معلم

الشھید إبراھیم دمحم سالم االعدادیة المشتركة 2009/03/01 سمیر عید دمحم عواد 2079441 كفـءكفـء2072011/02/28 معلم

فصول سالمان الیمانى الثانویة المشتركة 2009/07/01 سمیره ابراھیم عبد هللا سلیم 2080107 كفـءكفـء2082011/02/28 معلم

قاطیة االبتدائیة 2009/03/01 سمیره محمود سلیم سالمان 2084426 كفـءكفـء2092011/02/28 معلم

ب/الغزالن للتعلیم االساسى  2009/03/01 سناء سعد دمحم سلیمان 2087353 كفـءكفـء2102011/02/28 معلم

بئر العبد االعدادیة بنین 2009/03/01 سھام على دمحم سلیمان 2080158 كفـءكفـء2112011/02/28 معلم

فصول الروضة الثانویة المشتركة 2009/07/01 سھام دمحم سالمھ صباح 2079421 كفـءكفـء2122011/07/06 معلم

رمانة الثانویة التجاریة المشتركة 2009/07/01 سوزان دمحم ضامن بدران 2140913 كفـءكفـء2132011/07/06 معلم

ریاض اطفال دمحم متولى الشعراوى 2009/03/01 سومھ دمحم على الشوبرى 2088963 كفـءكفـء2142011/02/24 معلم

اقطیة االبتدائیة 2009/03/01 سومیھ ابراھیم عبد المالك ابراھیم 2080190 كفـءكفـء2152011/02/28 معلم

التلول االبتدائیة 2009/03/01 شادى صالح عبد العال احمد 2079457 كفـءكفـء2162011/02/28 معلم

سالمان ضیف هللا االبتدائیة 2009/03/01 شریف خلیل ابراھیم دمحم 2079454 كفـءكفـء2172011/02/28 معلم

ع/الكفاح للتعلیم االساسى 2009/03/01 شریف سلیمان عمیره سلیم 2080120 كفـءكفـء2182011/02/28 معلم

النصر االبتدائیة 2009/07/01 شیماء سلیمان دمحم سلیمان 2349898 كفـءكفـء2192011/07/06 معلم

)الخربة ث(فصول الشھید مدحت طلعت الثانویة  2009/07/01 شیماء دمحم ابراھیم دمحم 2090818 كفـءكفـء2202011/07/06 معلم

رمانة الثانویة التجاریة المشتركة 2009/07/01 صابر جمیل سالم إبراھیم 2157933 كفـءكفـء2212011/07/06 معلم

-----------------------------------

7438of 7195 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بئر العبدشمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بالوظة االبتدائیة 2009/03/01 صابرین عبد العزیز سلیمان عمر 2084945 كفـءكفـء2222011/02/28 معلم

الشھداء االعدادیة المشتركة 2009/03/01 صباح سلمي عودةهللا سلمي 2109362 كفـءكفـء2232011/02/23 معلم

ام عقبة االبتدائیة 2009/03/01 صباح عرفھ حامد السید 2082091 كفـءكفـء2242011/02/28 معلم

ع/ ام عقبة تعلیم أساسى  2009/03/01 صباح متعب طلبھ منصور 2083578 كفـءكفـء2252011/02/28 معلم

بئر العبد الثانویة التجاریة المشتركة 2009/07/01 صبحى حسن حسن عیاط 2157942 كفـءكفـء2262011/07/06 معلم

الشیخ سالم شتیوى االعدادیة 2009/03/01 صبرى مصبح كلیب كلوب 2078472 كفـءكفـء2272011/02/23 معلم

السالم االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 صفاء حسن ابراھیم نصار 2077670 كفـءكفـء2282011/07/06 معلم

السادات اإلعدادیة 2009/07/01 صفاء رجب احمد دمحم 2148970 كفـءكفـء2292011/07/06 معلم

ع/الغزالن للتعلیم االساسى  2009/03/01 صفیھ علي حماد سلیمان 2100224 كفـءكفـء2302011/02/28 معلم

فصول قاطیة الثانویة المشتركة 2009/03/01 صالح سالمان سالم سلمى 2083545 كفـءكفـء2312011/02/28 معلم

بئر العبد الصناعیة 2009/03/01 عاطف سلمى دمحم سالمان 2232028 كفـءكفـء2322011/02/28 معلم

النصر االعدادیةالمشتركة 2009/03/01 عاطف سلیمان دمحم سالم 2088831 كفـءكفـء2332011/03/08 معلم

اقطیة االبتدائیة 2009/03/01 عاطف دمحم سالمان عید 2236295 كفـءكفـء2342011/02/28 معلم

بئر العبد االعدادیة بنات 2004/07/01 عامر دمحم ابراھیم رمضان 2086742 كفـءكفـء2352011/07/06 معلم

بالوظة االعدادیة 2009/03/01 عباس عبد العال احمد دمحم 2090809 كفـءكفـء2362011/02/28 معلم

التلول االبتدائیة 2009/03/01 عبد الخالق سلیمان حسین عبد هللا 2228913 كفـءكفـء2372011/02/28 معلم

)الخربة ث(فصول الشھید مدحت طلعت الثانویة  2009/07/01 عبد الرحمن سالمان سلیمان سلیم 2079438 كفـءكفـء2382011/07/06 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بئر العبدشمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

قصرویت االبتدائیة المشتركة 2004/07/01 عبد العزیز عبد الحمید مصطفى صالح 569480 كفـءكفـء2392009/04/12 معلم

بئر العبد االعدادیة بنین 2009/07/01 عبلھ محمود سلیمان دمحم 2100212 كفـءكفـء2402011/07/06 معلم

بئر العبد االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 عبیر عبد هللا احمد قناوى 2082080 كفـءكفـء2412011/02/28 معلم

ب/ بئر العبد الرسمیة لغات 2009/03/01 عبیر عبد الودود سلیمان قاسم 2090785 كفـءكفـء2422011/02/24 معلم

رمانة االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 عبیر نصار دمحم ابراھیم 2131820 كفـءكفـء2432011/07/06 معلم

ب/ الكرامة للتعلیم االساسى 2009/07/01 عدنان ابراھیم سعید سالم 2071723 كفـءكفـء2442011/07/06 معلم

المریح االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 عزه شیتوى سالم شتیوى 2229743 كفـءكفـء2452011/03/08 معلم

عمر بن عبد العزیز االبتدائیة 2009/03/01 عزه دمحم عابد موسى 2091427 كفـءكفـء2462011/02/28 معلم

الشیخ دمحم متولى الشعراوى االبتدائیة 2009/03/01 عزیزه دمحم احمود دمحم 2079485 كفـءكفـء2472011/02/23 معلم

2009/03/01 الحازمة اإلبتدائیة عساف عمیرى سلیمان موسى 2092079 كفـءكفـء2482011/02/28 معلم

التلول االبتدائیة 2009/07/01 عطیھ سلیم عابد موسى 2086589 كفـءكفـء2492011/07/06 معلم

عاطف السادات االبتدائیة 2009/03/01 عفاف ابراھیم سلیم سلیمان 2085570 كفـءكفـء2502011/02/28 معلم

ب/ الدراویش للتعلیم األساسى  2009/03/01 عفاف سلیمان سالمان سلیمان 2083478 كفـءكفـء2512011/02/23 معلم

ب/ الشوحط للتعلیم االساسى 2009/07/01 عالء دمحم على دمحم 2088838 كفـءكفـء2522011/07/06 معلم

ع/ الشوحط للتعلیم االساسى 2009/07/01 على  طالب حمدان عبد العال 2395376 كفـءكفـء2532011/07/06 معلم

ب/ الجناین للتعلیم االساسى 2009/03/01 على حسن حسن على 2088279 كفـءكفـء2542011/02/28 معلم

ب/ الجناین للتعلیم االساسى 2009/03/01 على دمحم على نصار 2079479 كفـءكفـء2552011/02/23 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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بئر العبدشمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید عبد العزیز مرزوقة االبتدائیة 2009/03/01 علیاء عبد الھادى ابراھیم منصور 2145950 كفـءكفـء2562011/02/23 معلم

بئر العبد الثانویة التجاریة المشتركة 2009/07/01 عمر حسن منصور جریر 2175588 كفـءكفـء2572011/07/06 معلم

متعب ھجرس االبتدائیة 2009/03/01 عمر سالمان محمود سالمان 2084433 كفـءكفـء2582011/02/28 معلم

عوتاm سلیمان زاید الثانویةالزراعیة بقاطیة 2009/03/01 عید عبد الكریم دمحم مقیبل 2079482 كفـءكفـء2592011/02/28 معلم

المریح اإلعدادیة المشتركة 2009/07/01 عید دمحم عید نصار 2083580 كفـءكفـء2602011/07/06 معلم

سالم الیمانى االبتدائیة 2009/07/01 غاده سلیمان راحیل دمحم 2078760 كفـءكفـء2612011/07/06 معلم

الشھید عبد العزیز مرزوقة االبتدائیة 2009/03/01 غاده عبد الودود سلیمان قاسم 2090792 كفـءكفـء2622011/02/24 معلم

الشھید إبراھیم دمحم سالم االعدادیة المشتركة 2009/07/01 فاتن حامد سالمان دمحم 2232291 كفـءكفـء2632011/07/06 معلم

ب/ أم عقبة للتعلیم األساسى  2009/03/01 فاتن صالح سعید عطیھ 2082084 كفـءكفـء2642011/02/28 معلم

ع/ الكرامة للتعلیم االساسى 2009/03/01 فاطمھ  راشد مصبح كلوب 2109366 كفـءكفـء2652011/02/28 معلم

متعب ھجرس االبتدائیة 2009/07/01 فاطمھ السید عید سالم 2117714 كفـءكفـء2662011/07/06 معلم

)الخربة ث(فصول الشھید مدحت طلعت الثانویة  2009/07/01 فاطمھ خلیل دمحم موسى 2090798 كفـءكفـء2672011/07/06 معلم

)الخربة ث(فصول الشھید مدحت طلعت الثانویة  2009/03/01 فاطمھ رجب حامد سعد 2082086 كفـءكفـء2682011/02/28 معلم

بئر العبد االعدادیة بنات 2009/03/01 فاطمھ زكریا دمحم دمحم حنفى 2075012 كفـءكفـء2692011/02/23 معلم

عاطف السادات االبتدائیة 2009/03/01 فاطمھ سلمان مبارك سلیمان 2085575 كفـءكفـء2702011/02/28 معلم

بئر العبد االعدادیة بنات 2009/03/01 فاطمھ صبرى احمد على 2074964 كفـءكفـء2712011/02/23 معلم

الشھید إبراھیم دمحم سالم االعدادیة المشتركة 2009/03/01 فاطمھ عبد الحافظ دمحم سالم 2079490 كفـءكفـء2722011/02/28 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

رمانة شروق االبتدائیة 2009/03/01 فایزة مصطفي مبروك عیسي 2099805 كفـءكفـء2732011/02/23 معلم

عموریة االبتدائیة 2009/03/01 فتحى سلمان ابراھیم دمحم 2079456 كفـءكفـء2742011/02/28 معلم

ع/ الشوحط للتعلیم االساسى 2009/03/01 فتحیھ سلیمان سالم سالمان 2092869 كفـءكفـء2752011/02/28 معلم

رابعھ االبتدائیة 2009/03/01 فرج شوقى سالم عید 2078479 كفـءكفـء2762011/02/28 معلم

رمانة الثانویة المشتركة 2009/03/01 فرج عبد المالك دمحم دمحم 2079453 كفـءكفـء2772011/02/28 معلم

سالم الیمانى االبتدائیة 2009/07/01 فرحانھ احمد دمحم سالم 2080128 كفـءكفـء2782011/07/06 معلم

بالوظة االبتدائیة 2009/03/01 فؤاد اعمر عمر اعمر 2092091 كفـءكفـء2792011/02/28 معلم

بئر العبد االعدادیة بنات 2009/03/01 فوفو عبد الحفیظ دمحم على 2086749 كفـءكفـء2802011/02/28 معلم

بالوظة االعدادیة 2009/07/01 فیصل سرحان راضي بطیحان 2142289 كفـءكفـء2812011/07/06 معلم

آل جریر االبتدائیة 2009/07/01 كاملھ سالم سویلم زاید 2215978 كفـءكفـء2822011/07/06 معلم

بئر العبد االعدادیة بنین 2009/03/01 كریمھ سالم دمحم سالمان 2100228 كفـءكفـء2832011/02/28 معلم

بئر العبد الثانویة التجاریة المشتركة 2009/07/01 كوثر ابراھیم احمد القطوري 2140119 كفـءكفـء2842011/07/06 معلم

بالوظة االبتدائیة 2009/03/01 لبنى  دمحم على  رشید 2228526 كفـءكفـء2852011/02/28 معلم

متعب ھجرس االبتدائیة 2009/07/01 لیلى موسى نصار موسى 2142716 كفـءكفـء2862011/07/06 معلم

الزھراء االبتدائیة 2009/03/01 ماجده رمضان سلیمان موسى 2104454 كفـءكفـء2872011/02/28 معلم

فصول قاطیة الثانویة المشتركة 2009/03/01 مجدى جبر بریك عامر 2080054 كفـءكفـء2882011/02/28 معلم

بئر العبد الثانویة التجاریة المشتركة 2009/07/01 محسن  مسلم سالمة محسن 2189293 كفـءكفـء2892011/07/06 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

ام عقبة االبتدائیة 2009/03/01 دمحم ابراھیم دمحم رضوان 2103749 كفـءكفـء2902011/02/28 معلم

ب/الغزالن للتعلیم االساسى  2009/03/01 دمحم احمد دمحم االطیر 2100222 كفـءكفـء2912011/02/28 معلم

تجمع الفاطر االبتدائیة 2009/03/01 دمحم اسماعیل دمحم البنا 2146152 كفـءكفـء2922011/05/11 معلم

التلول االعدادیة المشتركة 2009/07/01 دمحم السید انس سلطان 2215924 كفـءكفـء2932011/07/06 معلم

فصول قاطیة الثانویة المشتركة 2009/03/01 دمحم السید دمحم حسین 2083543 كفـءكفـء2942011/02/28 معلم

اقطیة االعدادیة المشتركة 2009/07/01 دمحم جمال ابراھیم عبد المالك 2080177 كفـءكفـء2952011/07/06 معلم

الشیخ زاید االبتدائیة 2009/03/01 دمحم حسین حسن دمحم 2104213 كفـءكفـء2962011/02/28 معلم

ابو الجلود االبتدائیة الجدیدة 2009/07/01 دمحم سالم صالح سلیمان 2147053 كفـءكفـء2972011/07/06 معلم

ع/ الجناین للتعلیم االساسى 2009/07/01 دمحم سالم عید سلیمان 2088280 كفـءكفـء2982011/07/06 معلم

قصرویت االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 دمحم سالمان حسن سالمان 2078441 كفـءكفـء2992011/02/24 معلم

بئر العبد االعدادیة بنات 2009/07/01 دمحم سلمى محمود عبد هللا 2102103 كفـءكفـء3002011/07/06 معلم

ب/الكفاح للتعلیم االساسى 2009/03/01 دمحم شحاتھ زاید زیدان 2086697 كفـءكفـء3012011/02/28 معلم

ابو الجلود االبتدائیة الجدیدة 2009/07/01 دمحم عبد الرحمن دمحم سالمان 2088830 كفـءكفـء3022011/07/06 معلم

ب/ أم عقبة للتعلیم األساسى  2009/07/01 دمحم عیاد دمحم صباح 2078506 كفـءكفـء3032011/07/06 معلم

رابعھ االبتدائیة 2009/03/01 دمحم عید عید سالم 2080095 كفـءكفـء3042011/02/23 معلم

قصرویت االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 دمحم محمود دمحم سكر 2086739 كفـءكفـء3052011/02/28 معلم

ع/ بئر العبد الرسمیة لغات  2009/03/01 دمحم محمود دمحم سلیمان 2109358 كفـءكفـء3062011/02/28 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

فصول الروضة الثانویة المشتركة 2009/07/01 محمود ابراھیم عابد موسى 2351921 كفـءكفـء3072011/07/06 معلم

ع/ ام عقبة تعلیم أساسى  2009/07/01 محمود السعید زین العابدین عبد العال 2229088 كفـءكفـء3082011/07/06 معلم

اقطیة االعدادیة المشتركة 2009/03/01 محمود سالم سالمان دمحم 2086873 كفـءكفـء3092011/02/23 معلم

فصول بالوظة الثانویة المشتركة 2009/03/01 محمود سلمى دمحم ابو السعود 2122871 كفـءكفـء3102011/03/08 معلم

فصول الضبعة االعدادیة 2009/03/01 محمود عبد العزیز سالم سلمى 2088162 كفـءكفـء3112011/02/28 معلم

الشیخ سالم شتیوى االعدادیة 2009/03/01 محمود عبدالتواب محمود علي 2100215 كفـءكفـء3122011/02/28 معلم

سالمان ضیف هللا االبتدائیة 2009/03/01 محمود دمحم محمود سالمان 2075027 كفـءكفـء3132011/02/28 معلم

السالم االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 مدیحھ سالم محمود سالم 2100220 كفـءكفـء3142011/02/28 معلم

بئر العبد الثانویة التجاریة المشتركة 2009/03/01 مرفت عبده عید سكر 2078609 كفـءكفـء3152011/02/28 معلم

بالوظة االعدادیة 2009/07/01 مروه جابر دمحم حسین 2088273 كفـءكفـء3162011/07/06 معلم

النجاح االبتدائیة 2009/07/01 مروه موسى سلیم حماد 2088165 كفـءكفـء3172011/07/06 معلم

متعب ھجرس االبتدائیة 2009/03/01 مریم زغلول دمحم عوض هللا 2084421 كفـءكفـء3182011/02/28 معلم

الشھداء االبتدائیة 2009/03/01 مریم علي سلیم سلیمان 2104209 كفـءكفـء3192011/02/28 معلم

)سالمان الیمانى(نجیلة االعدادیة المشتركة  2009/03/01 مشیره عبد الحمید اسماعیل دمحم 2109356 كفـءكفـء3202011/02/23 معلم

2009/03/01 الحازمة اإلبتدائیة ممدوح سالم محمود سالم 2079452 كفـءكفـء3212011/02/28 معلم

عاطف السادات االعدادیة 2009/07/01 منال ابو ھاشم یوسف حسن 2126047 كفـءكفـء3222011/07/06 معلم

سالمان ضیف هللا االبتدائیة 2009/03/01 منال حسن سلیم سالمان 2075033 كفـءكفـء3232011/02/28 معلم

-----------------------------------

7438of 7201 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بئر العبدشمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بالوظة االبتدائیة 2009/07/01 منال حسن عالوى سالم 2351888 كفـءكفـء3242011/07/06 معلم

التلول االبتدائیة 2009/03/01 منال طلعت دمحم دمحم 2075444 كفـءكفـء3252011/03/08 معلم

متعب ھجرس االبتدائیة 2009/03/01 منصور على عید سالم 2078618 كفـءكفـء3262011/02/28 معلم

الشھداء االعدادیة المشتركة 2009/03/01 منى احمد سالم عبد هللا 2085522 كفـءكفـء3272011/02/28 معلم

النجاح االبتدائیة 2009/03/01 منى سالم دمحم جمعھ 2082088 كفـءكفـء3282011/02/28 معلم

سالم الھرش االعدادیة 2009/03/01 منى عالء الدین لطفى سید احمد 2093307 كفـءكفـء3292011/02/28 معلم

ب/الشھید العقید رضا رمزى للتعلیم األساسى  2009/03/01 منى مسلم سلیمان مسلم 2085563 كفـءكفـء3302011/02/28 معلم

فصول الروضة الثانویة المشتركة 2006/04/23 منیر سلیمان سالم جمعھ 2079405 كفـءكفـء3312011/02/23 معلم

سلمانة االعدادیة 2004/07/01 نادر ابراھیم سالم حسین 2109373 كفـءكفـء3322011/07/06 معلم

اقطیة االعدادیة المشتركة 2009/03/01 نادیھ ابراھیم عید دمحم 2080182 كفـءكفـء3332011/02/28 معلم

غریف الغزالن االبتدائیة 2009/07/01 ناصر سالمھ عطوان عطیھ 2107807 كفـءكفـء3342011/07/06 معلم

رمانة شروق االبتدائیة 2009/07/01 نانسى زكریا احمد غانم 2122023 كفـءكفـء3352011/07/06 معلم

فصول سالمان الیمانى الثانویة المشتركة 2009/07/01 ناھد سلیم سالمان فیصل 2352158 كفـءكفـء3362011/07/06 معلم

رمانة الثانویة المشتركة 2009/03/01 نجاح حسین دمحم الفى 2085571 كفـءكفـء3372011/02/28 معلم

الشھید عبد العزیز مرزوقة االبتدائیة 2009/03/01 نجاح سلیم عابد موسى 2087237 كفـءكفـء3382011/02/23 معلم

ب/الغزالن للتعلیم االساسى  2009/03/01 نجالء سلیمان خلیل صباح 2229192 كفـءكفـء3392011/02/23 معلم

2009/07/01 مزار اإلعدادیة المشتركة نجالء عبد العزیز حماد سلمى 2084427 كفـءكفـء3402011/07/06 معلم

-----------------------------------
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بئر العبدشمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشیخ دمحم متولى الشعراوى االبتدائیة 2009/03/01 نجالء فؤاد على المزین 2087482 كفـءكفـء3412011/02/23 معلم

النجاح االبتدائیة 2009/07/01 نجوى حسین محارب سلیمان 2088166 كفـءكفـء3422011/07/06 معلم

ام عقبة االبتدائیة 2009/03/01 نجوى على دمحم شما 2083562 كفـءكفـء3432011/02/28 معلم

التلول االبتدائیة 2009/03/01 نجوي ابراھیم حماد دیبان 2109371 كفـءكفـء3442011/02/28 معلم

عاطف السادات االبتدائیة 2009/03/01 نسرین سالم على دمحم 2085576 كفـءكفـء3452011/02/28 معلم

تجمع الفاطر االبتدائیة 2009/03/01 نسرین دمحم مسلم حسین 2085523 كفـءكفـء3462011/02/23 معلم

النجاح االعدادیة 2009/03/01 نصار دمحم ابراھیم حسین 2229043 كفـءكفـء3472011/02/28 معلم

ع/الغزالن للتعلیم االساسى  2009/03/01 نعمھ دمحم سالم سلیمان 2100218 كفـءكفـء3482011/02/23 معلم

الشیخ دمحم متولى الشعراوى االبتدائیة 2009/03/01 نفین معوض نصر عبد الشافى 2087458 كفـءكفـء3492011/02/23 معلم

ب/ الكرامة للتعلیم االساسى 2009/03/01 نمر صبیح ابراھیم صبیح 2078476 كفـءكفـء3502011/02/28 معلم

الشیخ دمحم متولى الشعراوى االبتدائیة 2009/03/01 نورا سالمھ ابراھیم عبد الجلیل 2090839 كفـءكفـء3512011/02/28 معلم

ب/الشھید العقید رضا رمزى للتعلیم األساسى  2009/03/01 نوفل دمحم  ابراھیم نوفل 2088821 كفـءكفـء3522011/02/28 معلم

بئر العبد الثانویة المشتركة 2009/03/01 نیره ابراھیم شیتوى ابراھیم 2088266 كفـءكفـء3532011/03/08 معلم

النصر االبتدائیة 2009/03/01 ھاجر دمحم حامد سالم 2078522 كفـءكفـء3542011/02/23 معلم

سالم الیمانى االبتدائیة 2009/07/01 ھالھ اسلیم على دمحم 2078427 كفـءكفـء3552011/07/06 معلم

عوتاm سلیمان زاید الثانویةالزراعیة بقاطیة 2009/07/01 ھالھ سعدى سعدى على 2079473 كفـءكفـء3562011/07/06 معلم

ب/الغزالن للتعلیم االساسى  2009/07/01 ھانى سلیمان منصور موسى 2083492 كفـءكفـء3572011/07/06 معلم

-----------------------------------
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بئر العبدشمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ب/الكفاح للتعلیم االساسى 2009/03/01 ھانى على صبیح سلیمان 2078534 كفـءكفـء3582011/02/28 معلم

بالوظة االبتدائیة 2009/07/01 ھبھ حسین عبد هللا سالم 2121304 كفـءكفـء3592011/07/06 معلم

عاطف السادات االبتدائیة 2009/07/01 ھبھ خلیل دمحم حسن 2085573 كفـءكفـء3602011/07/06 معلم

الشھید عبد العزیز مرزوقة االبتدائیة 2009/07/01 ھبھ سلیمان سالم عمرو 2092062 كفـءكفـء3612011/07/06 معلم

)سالمان الیمانى(نجیلة االعدادیة المشتركة  2009/03/01 ھبھ صالح سالم سلیمان 2078442 كفـءكفـء3622011/02/28 معلم

عمر بن عبد العزیز االبتدائیة 2009/07/01 ھبھ محمود حسن سالمان 2078447 كفـءكفـء3632011/07/06 معلم

قاطیة االبتدائیة 2009/07/01 ھدى سلیمان حسین سالم 2071882 كفـءكفـء3642011/07/06 معلم

مصفق االبتدائیة 2009/03/01 ھدى محمود خلیل دمحم 2167922 كفـءكفـء3652011/07/06 معلم

رمانة الثانویة التجاریة المشتركة 2009/07/01 ھمت دمحم خیرى السید مصطفى 2115803 كفـءكفـء3662011/07/06 معلم

آل جریر االبتدائیة 2009/07/01 ھناء دمحم ابراھیم دمحم 2089526 كفـءكفـء3672011/07/06 معلم

السالم االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 ھند صالح سلیمان صالح 2230680 كفـءكفـء3682011/07/06 معلم

ب/ الجناین للتعلیم االساسى 2009/07/01 ھیام دمحم السید عبد هللا 2089524 كفـءكفـء3692011/07/06 معلم

سالمان ضیف هللا االبتدائیة 2009/03/01 ھیام دمحم سالمان عید 2074869 كفـءكفـء3702011/02/28 معلم

سالم الھرش االعدادیة 2009/07/01 ھیثم مقبول سالم نصار 2077699 كفـءكفـء3712011/07/06 معلم

الشیخ دمحم متولى الشعراوى االبتدائیة 2009/03/01 وائل حسن سلیمان قاسم 2090789 كفـءكفـء3722011/02/14 معلم

فصول بالوظة الثانویة المشتركة 2009/03/01 وفاء حسن دمحم علي 2104203 كفـءكفـء3732011/02/28 معلم

)سالمان الیمانى(نجیلة االعدادیة المشتركة  2009/03/01 وفاء سالم صالح نصر هللا 2078446 كفـءكفـء3742011/02/28 معلم

-----------------------------------
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بئر العبدشمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

رابعھ االبتدائیة 2009/03/01 وفاء دمحم على حسین 2080085 كفـءكفـء3752011/02/28 معلم

رمانة شروق االبتدائیة 2009/03/01 وفاء دمحم نور محمود 2091403 كفـءكفـء3762011/02/23 معلم

سالمان ضیف هللا االبتدائیة 2009/03/01 وفاء نافل على سالم 2078429 كفـءكفـء3772011/02/28 معلم

سالم الیمانى االبتدائیة 2009/03/01 والء أحمد دمحم حسن 2091769 كفـءكفـء3782011/02/28 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة 2008/02/24 والء حلمي عبده ابو حطب 2071125 كفـءكفـء3792011/02/14 معلم

ب/ أم عقبة للتعلیم األساسى  2009/07/01 ولید فرج عواد زیدان 2078501 كفـءكفـء3802011/07/06 معلم

فصول بالوظة الثانویة المشتركة 2009/03/01 یاسمین سالمان سلیمان سالمان 2100507 كفـءكفـء3812011/02/28 معلم

ع/الغزالن للتعلیم االساسى  2009/03/01 یاسمین سلیمان دمحم سلیمان البندیرى 2092446 كفـءكفـء3822011/02/28 معلم

التلول االبتدائیة 2009/07/01 یحیى دمحم سامى یحیى عبد الحلیم 2134379 كفـءكفـء3832011/07/06 معلم

)سالمان الیمانى(نجیلة االعدادیة المشتركة  2009/03/01 یسرا دمحم دمحم سالم 2079488 كفـءكفـء3842011/02/28 معلم

-----------------------------------
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

رفحشمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المطلةاالبتدائیة 2009/03/22 زینب عیاد بركات حسین 2190146 كفـءكفـء12011/07/06 أمین مكتبة

ابو بكر الصدیق االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 اسماعیل سالمة جبر حسن االبرق 2071768 كفـءكفـء22011/07/06 أخصائى اجتماعى

ع/ االمام على للتعلیم االساس  2009/07/01 السید دمحم السید زین 2126482 كفـءكفـء32011/07/06 أخصائى اجتماعى

رفح الثانویة بنات 2009/07/01 ایمان عادل عزازى دمحم 2073907 كفـءكفـء42011/07/06 أخصائى اجتماعى

رفح الثانویة الصناعیة المشتركة 2009/07/06 ایھاب عمر محمود مصطفي سالم 2126471 كفـءكفـء52011/07/01 أخصائى اجتماعى

ابو شنار االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 سلیمان صالح دمحم سالم 2072845 كفـءكفـء62011/07/06 أخصائى اجتماعى

ب/رفح للتعلیم االساسى  2009/07/01 شیرین عبد الستار عطیة منصور 2087761 كفـءكفـء72011/07/01 أخصائى اجتماعى

رفح الثانویة الصناعیة المشتركة 2009/07/01 صبحى عبد هللا سلیمان نصیر ابو ملیح 2073799 كفـءكفـء82011/07/06 أخصائى اجتماعى

طارق بن زیاداالبتدائیة 2009/07/01 صالح احمد سلیمان عید 2071745 كفـءكفـء92011/07/06 أخصائى اجتماعى

الماسورة االبتدائیة المشتركة 2009/03/29 عبدالعزیز سالم فراج حسین 2292840 كفـءكفـء102011/07/06 أخصائى اجتماعى

التعاون االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 عثمان دمحم  ناصر منصور 2069020 كفـءكفـء112011/07/06 أخصائى اجتماعى

ابوشنار االعدادیة 2009/07/01 فرید مسعد عید عبید هللا 2072825 كفـءكفـء122011/07/06 أخصائى اجتماعى

اعدادي/الفاروق عمر للتعلیم االساسي 2009/03/29 فوزى فراج حسین سالم 2268431 كفـءكفـء132011/07/06 أخصائى اجتماعى

المطلةاالبتدائیة 2009/07/01 فیصل علیان سلیمان علیان 2145912 كفـءكفـء142011/07/06 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2009/03/29 مجدى حرب عوده جابر اشتیوى 2164928 كفـءكفـء152011/07/06 أخصائى اجتماعى

اعدادي/الفاروق عمر للتعلیم االساسي 2009/03/01 دمحم سلیمان حسین عوده 2353507 كفـءكفـء162011/07/06 أخصائى اجتماعى

الرسم ع المشتركة 2009/07/01 موسى عبد الكریم سالمة حسین 2073668 كفـءكفـء172011/07/06 أخصائى اجتماعى

-----------------------------------

7438of 7206 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

رفحشمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الوفاق االعدادیة المشتركة 2009/07/01 نعمة محمود سلیمان سلمى 2078975 كفـءكفـء182011/07/06 أخصائى اجتماعى

رفح الثانویة الصناعیة المشتركة 2009/07/01 نورا نبیھ دمحم عبد هللا المولد 2138488 كفـءكفـء192011/07/06 أخصائى اجتماعى

الرسم ع المشتركة 2009/07/01 یوسف سالم عوده خلیل 2260778 كفـءكفـء202011/07/06 أخصائى اجتماعى

اعدادي/الفاروق عمر للتعلیم االساسي 2009/03/01 ابتسام أحمد شوقى دمحم 2071632 كفـءكفـء212011/02/23 معلم

الوفاق االعدادیة المشتركة 2009/03/01 ابوبكر وھدان الشحات السمنودى 2124546 كفـءكفـء222011/02/28 معلم

مدرسة االحراش التجریبیھ ابتدائي 2009/03/01 احمد السید ابو ضیف دمحم دیاب 2079959 كفـءكفـء232011/05/11 معلم

ابو حلو االعدادیة المشتركة 2009/03/01 احمد جمعة سلیمان عودة 2069652 كفـءكفـء242011/02/28 معلم

ب/ الطایرة للتعلیم  االساسى المشتركة 2009/07/01 أحمد حرب سالمھ مسلم 2072951 كفـءكفـء252011/07/06 معلم

2009/03/01 المشتركة٠ع/ الطایرة للتعلیم االساسى  أحمد سالمان عبد المعطى عبد ربھ 2071585 كفـءكفـء262011/02/23 معلم

رفح الثانویة الصناعیة المشتركة 2009/07/01 اسامة دمحم على عبد هللا الحجاوى 2079105 كفـءكفـء272011/07/06 معلم

طھ حسین االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 اسعید رشید سلیمان سعید 2072869 كفـءكفـء282011/02/23 معلم

عباس العقاد االعدادیة 2009/03/01 أسماء كامل حمدان رضوان 2087844 كفـءكفـء292011/02/28 معلم

قوز ابو رعد االبتدائیة 2009/03/01 أسماء دمحم عبد العاطى مشھور 2084825 كفـءكفـء302011/02/28 معلم

ابو بكر الصدیق االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 اسماعیل سعید سالمان سلیم 2079879 كفـءكفـء312011/02/28 معلم

2002/05/01 المشتركة٠ع/ الطایرة للتعلیم االساسى  اسماعیل سعید عودة عواد 569361 كفـءكفـء322009/03/18 معلم

المطلة االعدادیة المشتركة 2009/03/01 اسماعیل عوده حسن حسین 2072799 كفـءكفـء332011/02/28 معلم

طارق بن زیاداالبتدائیة 2009/07/01 أشرف سالمھ سلیمان صالح 2072724 كفـءكفـء342011/07/06 معلم

-----------------------------------
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

رفحشمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الحسینات االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 السید احمد احمد على عید 2078993 كفـءكفـء352011/02/23 معلم

ع/ االمام على للتعلیم االساس  2009/03/01 الشیماء دمحم السید زین 2070328 كفـءكفـء362011/02/28 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض االبتدائیة 2004/07/01 امیرة عبد السالم عبد الحلیم ابو النور 859936 كفـءكفـء372009/01/28 معلم

عباس العقاد االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 أمیره دمحم حماد حمدان 2093310 كفـءكفـء382011/02/28 معلم

ب/رفح للتعلیم االساسى  2009/03/01 إیمان حمد سلیمان محمود 2096610 كفـءكفـء392011/02/24 معلم

ع/ االمام على للتعلیم االساس  2009/03/01 بسام فرحان سلیمان علیان 2071473 كفـءكفـء402011/02/14 معلم

ابو بكر الصدیق االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 بھاء یونس عبد العزیز عبد العال 2079246 كفـءكفـء412011/02/23 معلم

المھدیة االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 حسن امبارك عواد اشتیوى 2079188 كفـءكفـء422011/02/28 معلم

المطلةاالبتدائیة 2009/03/01 حسن حسین حسن حسین 2079204 كفـءكفـء432011/02/28 معلم

ابوشنار االعدادیة 2009/07/01 حسین خمیس ربیع ابو شیخة 2259687 كفـءكفـء442011/07/01 معلم

بالبرث١٤نجع شیبانة االبتدائیة ك. م  2009/03/01 حمدى عواد دمحم رافع 2232727 كفـءكفـء452011/02/28 معلم

الشھید احمد سالم عیسي االبتدائیة 2009/03/01 خالد أحمد أحمد عبید 2088618 كفـءكفـء462011/02/23 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض االبتدائیة 2009/07/01 ختام عبد العزیز سلمى نصرهللا 2098410 كفـءكفـء472011/07/06 معلم

رفح ث التجاریة المشتركة 2009/07/01 دالیا دمحم عبد القادر شلبایة 2084863 كفـءكفـء482011/07/06 معلم

ب/رفح للتعلیم االساسى  2009/03/01 دالیھ محمود سلیمان دمحم 2096600 كفـءكفـء492011/02/24 معلم

رفح الثانویة الزراعیة 2009/03/01 رامى احمد سلیمان سالم 2075668 كفـءكفـء502011/02/23 معلم

المطلةاالبتدائیة 2009/03/01 رائد سلیمان سالم حسن 2075728 كفـءكفـء512011/02/23 معلم

-----------------------------------
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

رفحشمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

التعاون االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 رسمیھ حسین معیوف حسن 2102867 كفـءكفـء522011/02/28 معلم

ب/رفح للتعلیم االساسى  2009/03/01 رشا حمد سلیمان محمود 2096607 كفـءكفـء532011/02/24 معلم

ع/ رفح للتعلیم االساسى  2009/03/01 رشا مصطفى عبد الحلیم صقر 2102172 كفـءكفـء542011/02/23 معلم

المھدیة االبتدائیة المشتركة 2008/09/24 رنا عودة عواد حماد 2082318 كفـءكفـء552011/07/06 معلم

جریدة االھرام االبتدائیة 2009/03/01 ریم سلمي سویلم دمحم 2074401 كفـءكفـء562011/02/28 معلم

البساتین االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 زیاد جمعة دمحم حمیدان أبو ملیح 2102175 كفـءكفـء572011/02/28 معلم

الشھید احمد سالم عیسي االبتدائیة 2009/03/01 زینب محمود دمحم طاھر 2070349 كفـءكفـء582011/02/28 معلم

ع/ االمام على للتعلیم االساس  2011/07/01 سارة یسرى دمحم السید  الفار 2100369 كفـءكفـء592011/07/01 معلم

جریدة االھرام االبتدائیة 2009/03/01 سعاد رمضان دمحم سلیمان 2081659 كفـءكفـء602011/02/14 معلم

ابو شنار االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 سلمى احمد محمود سلیم 2072808 كفـءكفـء612011/02/23 معلم

عباس العقاد االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 سماح شفیق دمحم أسماعیل 2082500 كفـءكفـء622011/02/14 معلم

الشھید احمد سالم عیسي االبتدائیة 2009/02/14 سھى عبد المنجى السید صالح عبد هللا 2068734 كفـءكفـء632011/02/14 معلم

ع/ رفح للتعلیم االساسى  2009/03/01 سوزان فؤاد نعمان سالمان 2095947 كفـءكفـء642011/02/14 معلم

نجع شیبانة االبتدائیة 2009/03/01 ســید عبیدهللا عید عاید 2072944 كفـءكفـء652011/02/23 معلم

الشھید احمد سالم عیسي االبتدائیة 2009/03/01 شاھندا سالمھ عبد العزیز خلیل 2072663 كفـءكفـء662011/02/23 معلم

الشھید احمد سالم عیسي االبتدائیة 2009/03/01 شفــــاء محمود السید أحمد عفیفى 2072884 كفـءكفـء672011/02/23 معلم

ع/ االمام على للتعلیم االساس  2009/03/01 شیماء شعبان حسن شعبان الفولى 2080000 كفـءكفـء682011/02/23 معلم

-----------------------------------
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

رفحشمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عباس العقاد االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 شیماء عبد الھادى دمحم محمود 2071783 كفـءكفـء692011/02/23 معلم

)ب(مدرسھ البساتین الفكریھ  2009/03/01 طارق دمحم عید دمحم 2084770 كفـءكفـء702011/02/28 معلم

رفح الثانویة الزراعیة 2009/07/01 عادل احمد سالم احمد 2141984 كفـءكفـء712011/07/06 معلم

عباس العقاد االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 عایشة رمضان دمحم برھوم 2080042 كفـءكفـء722011/02/14 معلم

طھ حسین االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 عبد الرحمن عطوه سالم سلیمان 2072928 كفـءكفـء732011/02/28 معلم

2009/07/01 المشتركة٠ع/ الطایرة للتعلیم االساسى  عبد العزیز عمر صباح قاسم 2079214 كفـءكفـء742011/07/06 معلم

التعاون االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 عبدهللا عواد عید بركة 2098286 كفـءكفـء752011/02/28 معلم

ع/ رفح للتعلیم االساسى  2009/03/01 عزة جمعة إبراھیم موسى 2086220 كفـءكفـء762011/02/23 معلم

الوفاق االعدادیة المشتركة 2009/03/01 على سالمة سلمان مسلم 2074347 كفـءكفـء772011/02/23 معلم

حق الحصان االعدادیة 2009/03/01 عماد سلمى عواد سلمى 2079158 كفـءكفـء782011/02/23 معلم

رفح الثانویة بنات 2009/03/01 عیسى حماد حسن سالمة 2074136 كفـءكفـء792011/02/23 معلم

طارق بن زیاداالبتدائیة 2009/03/01 غادة احمد سالم ادمحم 2079902 كفـءكفـء802011/02/28 معلم

عباس العقاد االعدادیة 2009/07/01 فاتن حسن دمحم زعرب 2095925 كفـءكفـء812011/07/06 معلم

الشھید احمد سالم عیسي االبتدائیة 2000/09/01 فاطمھ على حسن دمحم 86216 كفـءكفـء822009/01/25 معلم

ع/ االمام على للتعلیم االساس  2008/10/13 فایز احمد سلیمان فاضى 2079893 كفـءكفـء832011/02/28 معلم

الفاروق الثانویة الملحقة بالفاروق ع 2009/07/01 كمال سالم سالم سلمان 2255136 كفـءكفـء842011/07/01 معلم

رفح الثانویة بنات 2009/03/01 لمیاء عطیة عاید عید 2068298 كفـءكفـء852011/02/23 معلم

-----------------------------------
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

رفحشمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ع/ االمام على للتعلیم االساس  2009/07/01 دمحم احمد حسن عبد المجید 2069055 كفـءكفـء862011/07/06 معلم

الرسم االبتدائیة 2009/07/01 دمحم أحمد دمحم سالم 2072740 كفـءكفـء872011/07/06 معلم

طارق بن زیاد االعدادیھ 2009/03/01 دمحم حسنى سلطى مرزوق 2079254 كفـءكفـء882011/02/28 معلم

ب/ الطایرة للتعلیم  االساسى المشتركة 2009/03/01 دمحم سالمة مسلم سالم 2071760 كفـءكفـء892011/02/23 معلم

مدرسة رفح الثانویة للبنین 2009/03/01 دمحم عبد الخالق سلیمان عوده 2072911 كفـءكفـء902011/02/14 معلم

ابوشنار االعدادیة 2009/03/01 دمحم عبد الرحمن سالمة حسین 2073731 كفـءكفـء912011/02/28 معلم

یعمل بالدیوان 2009/03/01 دمحم فؤاد دمحم حسن 2081648 كفـءكفـء922011/02/28 معلم

اعدادي/الفاروق عمر للتعلیم االساسي 2009/03/01 محمود عبد العزیز عودة سالم 2072754 كفـءكفـء932011/02/28 معلم

طھ حسین االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 مرفت السید حمید عودة 2074031 كفـءكفـء942011/02/23 معلم

رفح الثانویة بنات 2009/07/01 مروة محروس عبد الحلیم احمد 2091124 كفـءكفـء952011/07/06 معلم

نجع شیبانة االبتدائیة 2008/09/21 مسعد سلیم خمیس ربیع 2079149 كفـءكفـء962011/07/01 معلم

قوز غانم االعدادیة 2009/03/01 مصطفي دمحم ناصر منصور 2068993 كفـءكفـء972011/02/23 معلم

طارق بن زیاد االعدادیھ 2008/09/21 منى احمد سلیمان عید 2071726 كفـءكفـء982011/05/11 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض االبتدائیة 2009/03/01 منى فایز دمحم عید 2082539 كفـءكفـء992011/02/23 معلم

بالبرث١٤نجع شیبانة االبتدائیة ك. م  2008/06/05 مھران مزید عطیة دمحم 2084753 كفـءكفـء1002011/02/23 معلم

رفح الثانویة الصناعیة المشتركة 2008/10/12 نعیم احمد سلیمان على 2079941 كفـءكفـء1012011/07/06 معلم

ع/ االمام على للتعلیم االساس  2009/03/01 نورا دمحم دمحم دمحم 2071648 كفـءكفـء1022011/02/14 معلم

-----------------------------------
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

رفحشمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ع/ االمام على للتعلیم االساس  2009/07/01 ھالة المتولى دمحم ابو طالب 2127797 كفـءكفـء1032011/07/06 معلم

ع/ االمام على للتعلیم االساس  2009/03/01 ھالة عودة جمعة بتور 2090337 كفـءكفـء1042011/02/23 معلم

رفح الثانویة الصناعیة المشتركة 2009/07/01 ھدى الشبراوى سید احمد جمعة 2080025 كفـءكفـء1052011/07/06 معلم

ع/ رفح للتعلیم االساسى  2009/03/01 ھناء سعید یونس سید 2084168 كفـءكفـء1062011/02/28 معلم

ب/رفح للتعلیم االساسى  2009/07/01 یاسمین موسى خلیل موسى 2232421 كفـءكفـء1072011/07/06 معلم

-----------------------------------
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الحسنــــةشمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المنبطح االعدادیة المشتركة 2009/07/01 رابح دمحم عبدالعظیم عطیھ 2170251 كفـءكفـء12011/07/06 أمین مكتبة

یعمل بالدیوان 2009/03/01 عمرو عطیة احمد دمحم 2107149 كفـءكفـء22011/02/23 أخصائى صحافة وإعالم

بغداد االبتدائیة 2009/03/01 دمحم عبد الرازق احمد رضوان 2146162 كفـءكفـء32011/02/23 أخصائى صحافة وإعالم

وادى العمرو االبتدائیة 2009/03/01 ھانى دمحم على ضیف 2103241 كفـءكفـء42011/02/23 أخصائى صحافة وإعالم

عرب بلى االعدادیة 2009/07/01 احمد اسماعیل عرفة احمد السخاوى 2103236 كفـءكفـء52011/07/06 أخصائى نفسى

القسیمة االعدادیة 2009/07/01 ابراھیم یسرى ابراھیم فرج 2147757 كفـءكفـء62011/07/06 أخصائى اجتماعى

الجایفة االبتدائیة 2009/07/01 احمد سمیر حمدان الشریف 2173962 كفـءكفـء72011/07/06 أخصائى اجتماعى

ام شیحان االبتدائیة 2009/07/01 أحمد عبدالفتاح أحمد عبدالفتاح 2059084 كفـءكفـء82011/07/06 أخصائى اجتماعى

العزازمة االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 احمد دمحم المتولى عبد الباقى 2400162 كفـءكفـء92011/07/06 أخصائى اجتماعى

المقضبة االعدادیة 2009/07/01 امنیة حسن مصطفى دمحم 2147802 كفـءكفـء102011/07/06 أخصائى اجتماعى

وادى العمرو االعدادیة 2009/07/01 تامر  عبد الكریم عبد الحمید البیك 2147770 كفـءكفـء112011/07/06 أخصائى اجتماعى

بغداد الثانویة الصناعیة المشتركة 2009/07/01 حسام عزمي عبد العزیز عبید 2394419 كفـءكفـء122011/07/06 أخصائى اجتماعى

وادى االزارق االبتدائیة 2009/07/01 حسین سالم احمد الرش 2147772 كفـءكفـء132011/07/06 أخصائى اجتماعى

المقضبة االعدادیة 2009/07/01 ریاض دسوقي العبد دسوقي 2229337 كفـءكفـء142011/07/06 أخصائى اجتماعى

المقضبة االبتدائیة 2009/07/01 زینب دمحم سویلم احمد 2111544 كفـءكفـء152011/07/06 أخصائى اجتماعى

جبل الحالل االبتدائیة 2009/07/01 سامح مصطفى عبد الفتاح دمحم 2142892 كفـءكفـء162011/07/06 أخصائى اجتماعى

ام قطف االبتدائیة 2009/07/01 عبدهللا احمد عبدهللا العیسوى 2351814 كفـءكفـء172011/07/06 أخصائى اجتماعى

-----------------------------------
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الحسنــــةشمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بغداد االعدادیة المشتركة 2009/03/01 ھانى عبد الحمید خلیفة عثمان 2126595 كفـءكفـء182011/02/28 أخصائى اجتماعى

المقضبة االبتدائیة 2009/07/01 یوسف دمحم مطر شعبان 2229618 كفـءكفـء192011/07/06 أخصائى اجتماعى

ع/المغارة للتعلیم االساسى  1998/12/28 عید دمحم عطوة عطیة 565836 كفـءكفـء202009/03/18 معلم أول

المغفر االبتدائیة 1990/08/16 دمحم عبد العظیم دمحم ابراھیم 571464 كفـءكفـء212009/03/18 معلم أول

المقضبة االعدادیة 2009/07/01 احمد ابراھیم احمد الشیخ 2147073 كفـءكفـء222011/07/06 معلم

الجھامات االبتدائیة 2009/07/01 احمد حسنى اسماعیل احمد 2219413 كفـءكفـء232011/07/06 معلم

القسیمة االعدادیة 2009/03/01 احمد سعید دمحم ناصر الشریف 2149755 كفـءكفـء242011/02/28 معلم

القسیمة االبتدائیة 2009/03/01 احمد سلیمان صالح مغنم 2074117 كفـءكفـء252011/02/28 معلم

جبل الحالل االبتدائیة 2009/07/01 احمد صبرى احمد مسلم 2131279 كفـءكفـء262011/07/06 معلم

مدرسة عرب بلى االبتدائیة 2009/03/01 احمد صالح دمحم النجار 2143239 كفـءكفـء272011/02/23 معلم

المیتمثنى االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 احمد عبد الحى عبد اللة منصور 2147086 كفـءكفـء282011/07/06 معلم

فصول النشمى اإلعدادى 2009/07/01 احمد عبد القادر دمحم مسلم 2081809 كفـءكفـء292011/07/06 معلم

فصول الحسنة الثانویة المشتركة 2008/09/23 احمد عزت حسانین دمحم 2147785 كفـءكفـء302011/02/14 معلم

القسیمة االعدادیة 2009/03/01 احمد مجدى عز الدین عباس 2099798 كفـءكفـء312011/02/14 معلم

الریسان االبتدائیة 2009/03/01 احمد دمحم احمد العبد 2125112 كفـءكفـء322011/02/28 معلم

أم شیحان االعدادیة المشتركة 2009/03/01 احمد دمحم حسین المالح 2107158 كفـءكفـء332011/02/28 معلم

وادى العمرو االبتدائیة 2009/07/01 احمد دمحم حمدى سلیمان 2084518 كفـءكفـء342011/07/06 معلم

-----------------------------------
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الحسنــــةشمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

أم شیحان االعدادیة المشتركة 2009/03/01 احمد نوار شبانة نوار 2172430 كفـءكفـء352011/02/14 معلم

یعمل بالدیوان 2009/03/01 اسامة السید ابراھیم رجب 2143254 كفـءكفـء362011/02/28 معلم

یعمل بالدیوان 2009/03/01 اسراء على ابراھیم توفیق 2103237 كفـءكفـء372011/02/23 معلم

القسیمة االعدادیة 2009/03/01 اسالم السید عبدة السید 2149746 كفـءكفـء382011/02/23 معلم

بغداد الثانویة الصناعیة المشتركة 2008/09/17 اسماعیل عادل صالح البیك 2103245 كفـءكفـء392011/07/06 معلم

فصول العزازمة االعدادیة 2009/03/01 اشرف دمحم دمحم العوضى 2146043 كفـءكفـء402011/02/28 معلم

وادى االزارق االبتدائیة 2009/03/01 السید حسین حسین سعید 2126598 كفـءكفـء412011/02/23 معلم

)ملحقة بئر الحمة(المشبة االبتدائیة  2009/07/01 السید عبد المعطى ابراھیم ابراھیم 2103790 كفـءكفـء422011/07/06 معلم

الجفجافة الثانویة التجاریة المشتركة 2009/07/01 امیر عبد هللا عامر عمیر 2295528 كفـءكفـء432011/07/06 معلم

وادى العمرو االعدادیة 2009/07/01 انس أحمد عبداللطیف  النوساني 2141310 كفـءكفـء442011/07/06 معلم

ام شیحان االبتدائیة 2004/07/01 ایمن ابراھیم احمد دمحم 568622 كفـءكفـء452009/03/18 معلم

الحصانى االبتدائیة 2009/07/01 إیھاب أحمد حسین سالم 2113962 كفـءكفـء462011/07/06 معلم

فصول الحسنة الثانویة المشتركة 2008/09/25 ایھاب عطا اللة جبر یوسف 2175129 كفـءكفـء472011/02/14 معلم

الریسان االبتدائیة 2009/03/01 إیھاب محمود على مكاوى 2113954 كفـءكفـء482011/02/23 معلم

عرب بلى االعدادیة 2009/03/01 باسم السید عبد الخالق السید 2107167 كفـءكفـء492011/02/23 معلم

جبل الحالل االعدادیة 2009/03/01 تامر دمحم زكى ابراھیم 2103756 كفـءكفـء502011/02/23 معلم

عین الجدیرات االبتدائیة 2009/03/01 حسام ابراھیم دمحم على 2125204 كفـءكفـء512011/02/28 معلم

-----------------------------------
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الحسنــــةشمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المنبطح االعدادیة المشتركة 2009/03/01 حسام دمحم عالء الدین عبد الشكور 2143133 كفـءكفـء522011/02/14 معلم

فصول اوالد على االعدادیة المشتركة 2009/07/01 حسین دمحم حسین دمحم دیاب 2107154 كفـءكفـء532011/07/06 معلم

جبل الحالل االعدادیة 2009/03/01 حمدى دمحم حمدى سلیمان الرطیل 2084516 كفـءكفـء542011/02/14 معلم

)ملحقة الحسنة االبتدائیة(بئر الدقاق  2008/10/27 رامى عبد الستار محمود صالح 2151288 كفـءكفـء552011/02/14 معلم

بغداد االبتدائیة 2009/03/01 رانیا یحیى دمحم عبد الجواد 2101030 كفـءكفـء562011/02/28 معلم

2009/07/01 الختمیة االبتدائیة زكى توفیق زكى دمحم 2103243 كفـءكفـء572011/07/06 معلم

بغداد االبتدائیة 2009/03/01 سالم صابر سالم حسن 2103240 كفـءكفـء582011/02/23 معلم

مدرسة عرب بلى االبتدائیة 2009/03/01 سالمة دمحم عبد العال دمحم 2147085 كفـءكفـء592011/02/28 معلم

یعمل بالدیوان 2009/03/01 سلیم دمحم سلیم حسن 2143222 كفـءكفـء602011/02/28 معلم

بغداد الثانویة الصناعیة المشتركة 2009/03/01 سندس دمحم سلیمان سالمان 2087081 كفـءكفـء612011/02/28 معلم

عرب بلى االعدادیة 2009/03/01 سوسن محمود طویلع سالمان 2229178 كفـءكفـء622011/02/24 معلم

المنبطح االعدادیة المشتركة 2009/03/01 شریف جمال احمد عطیة 2103754 كفـءكفـء632011/02/23 معلم

الحسنة االعدادیة المشتركة 2009/03/01 شریف شبل احمد شریود 2147083 كفـءكفـء642011/02/28 معلم

فصول اوالد على االعدادیة المشتركة 2009/03/01 شیماء دمحم عبد السالم لبیب 2103661 كفـءكفـء652011/02/23 معلم

الجفجافة االعدادیة 2009/03/01 طارق اسماعیل طلبة ابراھیم 2135315 كفـءكفـء662011/02/28 معلم

الھواشلة االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 طاھر دمحم عبدالستار الفقى 2168929 كفـءكفـء672011/02/23 معلم

جبل الحالل االبتدائیة 2009/03/01 عادل عبد الفتاح حسن  الزمیلى 2147087 كفـءكفـء682011/02/28 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الحسنــــةشمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مدرسة عرب بلى االبتدائیة 2009/03/01 عاطف سلیمان جمعة مرضى 2084509 كفـءكفـء692011/02/23 معلم

الھواشلة االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 عبد الرحمن احمد عبد المتعال دمحم 2072812 كفـءكفـء702011/02/23 معلم

یعمل بالدیوان 2009/07/01 عبد العزیز سالمھ العبد على 2147090 كفـءكفـء712011/07/06 معلم

فصول الحسنة الثانویة المشتركة 2009/03/01 عبد العزیز شعبان عبد العزیز ابو یوسف 2149740 كفـءكفـء722011/02/28 معلم

فصول اوالد على االعدادیة المشتركة 2009/03/01 عالء الدین احمد عبدربھ احمد 2253958 كفـءكفـء732011/02/28 معلم

المنجم االعدادیة 2009/03/01 على عبد الواحد محمود دمحم 2149751 كفـءكفـء742011/02/28 معلم

الحسنة االبتدائیة 2009/07/01 عمرو حسن دمحم الفقى 2149756 كفـءكفـء752011/07/06 معلم

القسیمة االعدادیة 2009/03/01 عمرو دمحم احمد سعد 2126512 كفـءكفـء762011/02/28 معلم

الحصانى االبتدائیة 2009/03/01 عمرو دمحم فھمى یوسف 2146188 كفـءكفـء772011/02/28 معلم

)ملحقة الجایفة(فصول ام بطنة االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 عوام عبد الرحمن صبیح سالمة 2142905 كفـءكفـء782011/02/23 معلم

فصول اوالد على االعدادیة المشتركة 2009/03/01 فاطمة الزھراء یحیى عید احمد 2081777 كفـءكفـء792011/02/23 معلم

المقضبة االعدادیة 2009/03/01 فاطمھ  منصور السید منصور 2094879 كفـءكفـء802011/02/23 معلم

فصول الحسنة الثانویة المشتركة 2009/03/01 كرم سلیمان حسن عویضھ 2168916 كفـءكفـء812011/02/23 معلم

المقضبة االبتدائیة 2009/03/01 كریم جمعة حسان سلیمان 2103758 كفـءكفـء822011/02/14 معلم

المنبطح االبتدائیة 2009/03/01 كمال یحیى كامل احمد البیك 2103745 كفـءكفـء832011/02/23 معلم

طارة ام بسیس االبتدائیة 2009/03/01 دمحم ابراھیم شحتى  الشعراوى 2099801 كفـءكفـء842011/02/28 معلم

بغداد االعدادیة المشتركة 2009/03/01 دمحم ابراھیم عمر ابو لیمون 2084560 كفـءكفـء852011/02/23 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الحسنــــةشمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

طارة ام بسیس االبتدائیة 2009/07/01 دمحم احمد حسین سالم 2084527 كفـءكفـء862011/07/06 معلم

المقضبة االبتدائیة 2009/03/01 دمحم احمد زكى احمد 2142923 كفـءكفـء872011/02/14 معلم

الھواشلة االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 دمحم احمد سعید على دمحم حسونھ 2147050 كفـءكفـء882011/02/28 معلم

فصول الختمیھ االعدادیة 2009/03/01 دمحم احمد فاروق كمال الدین 2151299 كفـءكفـء892011/02/28 معلم

یعمل بالدیوان 2009/03/01 دمحم احمد دمحم حسین 2103772 كفـءكفـء902011/02/23 معلم

یعمل بالدیوان 2009/07/01 دمحم السید حمدى السید منصور 2107165 كفـءكفـء912011/07/06 معلم

الحسنة االعدادیة المشتركة 2009/03/01 دمحم جمعة عطیة عبد العزیز 2149752 كفـءكفـء922011/02/28 معلم

فصول اوالد على االعدادیة المشتركة 2009/03/01 دمحم جمیل احمد العالقمى 2103239 كفـءكفـء932011/02/28 معلم

جبل الحالل االعدادیة 2009/07/01 دمحم حسنى عبد الكریم سالمھ 2149749 كفـءكفـء942011/07/06 معلم

المقضبة االعدادیة 2009/07/01 دمحم حمدى عبدالسالم عبدالكریم 2073291 كفـءكفـء952011/07/06 معلم

اوالد على االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 دمحم خضر مصطفى راشد 2126613 كفـءكفـء962011/07/06 معلم

الحصانى االبتدائیة 2009/03/01 دمحم سلیمان دمحم حسن 2147061 كفـءكفـء972011/02/23 معلم

الجھامات االبتدائیة 2009/03/01 دمحم سلیمان دمحم مسلم 2147097 كفـءكفـء982011/02/23 معلم

طارة ام بسیس االبتدائیة 2005/09/24 دمحم شبل عبد البارى عبد العال 2147071 كفـءكفـء992011/02/14 معلم

اصرام االعدادیة المشتركة 2009/03/01 دمحم شكرى عبد المجید  عبد اللة 2147081 كفـءكفـء1002011/02/28 معلم

بغداد الثانویة الصناعیة المشتركة 2009/03/01 دمحم صابر سویلم عوض هللا 2142965 كفـءكفـء1012011/02/28 معلم

المنبطح االعدادیة المشتركة 2008/09/18 دمحم عبد العزیز عطیة دمحم 2126549 كفـءكفـء1022011/02/14 معلم

-----------------------------------
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الحسنــــةشمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المنجم االعدادیة 2009/07/01 دمحم عبد العلیم عبد الحمید سالم 2099799 كفـءكفـء1032011/07/06 معلم

بغداد االعدادیة المشتركة 2009/07/01 دمحم عبد اللة السید ابراھیم 2103766 كفـءكفـء1042011/07/06 معلم

بغداد االعدادیة المشتركة 2009/03/01 دمحم عوض عبد الھادى دمحم 2103768 كفـءكفـء1052011/02/23 معلم

بغداد االبتدائیة 2009/07/01 دمحم فاروق على على الزمیتى 2055440 كفـءكفـء1062011/07/06 معلم

أم شیحان االعدادیة المشتركة 2009/03/01 دمحم فایز صدیق القبانى 2146094 كفـءكفـء1072011/02/28 معلم

فصول الحسنة الثانویة المشتركة 2009/03/01 دمحم فتحى دمحم الكرانى 2131224 كفـءكفـء1082011/02/14 معلم

الھواشلة االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 دمحم فوزى السید عبد اللطیف 2172154 كفـءكفـء1092011/02/23 معلم

الحسنة الثانویة الصناعیة 2009/03/01 دمحم لبیب حمدى مصطفى 2131190 كفـءكفـء1102011/02/28 معلم

المقضبة االبتدائیة 2009/07/01 دمحم محسن عبد الجید عبد الھادى 2131264 كفـءكفـء1112011/07/06 معلم

الصبحة االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 دمحم دمحم مرسى مرسى الجوھرى 2172475 كفـءكفـء1122011/07/06 معلم

جبل الحالل االعدادیة 2009/03/01 دمحم محمود دمحم على صبحى 2103785 كفـءكفـء1132011/02/28 معلم

المنجم االبتدائیة 2009/03/01 دمحم ممدوح على سالم 2072829 كفـءكفـء1142011/02/28 معلم

اوالد على االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 محمود احمد دمحم حسین 2072847 كفـءكفـء1152011/07/06 معلم

القسیمة االعدادیة 2009/07/01 محمود حسنى عبدالفتاح ابراھیم 2169243 كفـءكفـء1162011/07/06 معلم

جبل الحالل االبتدائیة 2009/03/01 محمود حمدان سلیمان مغنم 2125148 كفـءكفـء1172011/02/28 معلم

جبل الحالل االبتدائیة 2008/09/17 محمود عبد الشكور عبد الرازق عبد الشكور 2125139 كفـءكفـء1182011/02/28 معلم

طارة ام بسیس االبتدائیة 2009/03/01 محمود وجیھ خطابى دسوقى 2084538 كفـءكفـء1192011/02/23 معلم

-----------------------------------
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الحسنــــةشمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الحصانى االبتدائیة 2009/03/01 مدحت ربیع قاسم ابو مندور 2147046 كفـءكفـء1202011/02/28 معلم

عرب بلى االعدادیة 2009/03/01 مصطفى ماھر عبد الحمید سالم 2126546 كفـءكفـء1212011/02/14 معلم

بغداد الثانویة الصناعیة المشتركة 2009/07/01 منال  بكري ضرار ابراھیم 2351837 كفـءكفـء1222011/07/06 معلم

الحسنة االبتدائیة 2009/07/01 نصر  بكرى دمحم السید الشنیطى 2149758 كفـءكفـء1232011/07/01 معلم

وادى العمرو االعدادیة 2009/03/01 ھانى دمحم على خلیل 2099802 كفـءكفـء1242011/02/23 معلم

الجفجافة الثانویة التجاریة المشتركة 2009/07/01 ھانى مصطفى زكى یوسف 2103234 كفـءكفـء1252011/07/06 معلم

طارة ام بسیس االبتدائیة 2009/07/01 ھانى ولیم میشیل فرج 2147807 كفـءكفـء1262011/07/06 معلم

القسیمة االعدادیة 2009/07/01 ھبة حسین دمحم دمحم 2197023 كفـءكفـء1272011/07/06 معلم

الحسنة االبتدائیة 2009/03/01 ھبة عبد الفتاح عبد اللطیف موسى 2172041 كفـءكفـء1282011/02/28 معلم

المقضبة االعدادیة 2009/03/01 ھند دمحم الغزالي رجب 2094839 كفـءكفـء1292011/02/28 معلم

المقضبة االعدادیة 2009/07/01 وائل محمود جمعھ ایوب 2232581 كفـءكفـء1302011/07/06 معلم

ام طرفا االبتدائیة 2009/07/01 یاسر بشیر عید دمحم 2103778 كفـءكفـء1312011/07/06 معلم

جبل الحالل االبتدائیة 2009/03/01 یامن نور الدین حمدى عبد اللة 2147096 كفـءكفـء1322011/02/28 معلم

-----------------------------------
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

نخـــلشمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

نخل االبتدائیة المشتركة 1982/09/01 احمد عبد الحكیم عبد الاله رشوان 52358 كفـءكفـء12009/01/25 مدیر مدرسة- معلم أول أ 

یعمل بالدیوان 2002/05/01 دمحم عبد الفتاح كامل عبد الرازق 567624 كفـءكفـء22012/06/11 ماجیستیرأمین مكتبة أول

نخل الثانویة العامة المشتركة 2009/03/01 دمحم عبداللطیف السید أحمد 2169295 كفـءكفـء32011/02/28 أخصائى صحافة وإعالم

یعمل بالدیوان 2000/09/09 سالمھ عبدالعظیم دمحم عبدالمجید 1686691 كفـءكفـء42012/04/01 ماجیستیرأخصائى تكنولوجیا أول

نخل اإلعدادیة المشتركة 2009/07/01 عمر دمحم على خلیل  2113928 كفـءكفـء52011/07/06 أخصائى اجتماعى

صدر الحیطان االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 دمحم حسین جمعھ الشریف 2170255 كفـءكفـء62011/07/06 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2009/07/01 ناریمان یونس یونس مصطفى حمزة 2164680 كفـءكفـء72011/07/06 أخصائى اجتماعى

بئر جرید اإلعدادیة المشتركة 1993/08/02 سید یس مرسى احمد 558153 كفـءكفـء82010/01/26 معلم أول أ

نخل الثانویة الصناعیة المشتركة 2009/03/01 ابراھیم دمحم ابراھیم بكیر 2124544 كفـءكفـء92011/02/28 معلم

نخل الثانویة العامة المشتركة 2009/03/01 احمد دمحم عبدالوھاب عبدالرحمن 2169182 كفـءكفـء102011/02/28 معلم

نخل الثانویة العامة المشتركة 2009/07/01 أم كلثوم أحمد عبدالحافظ شلبى 2169227 كفـءكفـء112011/07/06 معلم

نخل الثانویة العامة المشتركة 2009/07/01 أمیر دمحم كمال دمحم الدھمیس 2169015 كفـءكفـء122011/07/06 معلم

نخل الثانویة العامة المشتركة 2009/03/01 حسام الدین فھمى السید مصطفى 2169026 كفـءكفـء132011/02/23 معلم

( مدرسة الشھید ادریس حسن ادریس للتعلیم االساسى
)جمیلھ فھمى االبتدائیة سابقا

2009/03/01 خلیل دمحم خلیل حسین 2169023 كفـءكفـء142011/02/28 معلم

نخل االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 دینا دمحم محمود سبع 2113926 كفـءكفـء152011/02/23 معلم

نخل الثانویة الصناعیة المشتركة 2009/03/01 رامى عبدالعزیز ھندى الغالى 2115986 كفـءكفـء162011/02/28 معلم

نخل اإلعدادیة المشتركة 2009/03/01 رشا دمحم صالح عطیھ 2119049 كفـءكفـء172011/02/23 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

نخـــلشمال سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

نخل الثانویة الصناعیة المشتركة 2009/03/01 سالمھ غریب سالمھ غریب 2169032 كفـءكفـء182011/02/23 معلم

الكحیف االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 عبدالحمید دمحم عبدالحمید ابراھیم 2169036 كفـءكفـء192011/02/28 معلم

( مدرسة الشھید ادریس حسن ادریس للتعلیم االساسى
)جمیلھ فھمى االبتدائیة سابقا

2009/03/01 عبدالقادر دمحم عبدالقادر دمحم بحیرى 2115038 كفـءكفـء202011/02/28 معلم

نخل االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 عبیر حسن خلیل دمحم 2113738 كفـءكفـء212011/07/06 معلم

نخل الثانویة العامة المشتركة 2009/03/01 فاطمھ عبده احمد العادلى 2169245 كفـءكفـء222011/02/28 معلم

نخل االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 دمحم إبراھیم شحاتھ حسن 2114160 كفـءكفـء232011/02/23 معلم

نخل اإلعدادیة المشتركة 2009/03/01 دمحم عطیھ دمحم عوض 2169231 كفـءكفـء242011/02/23 معلم

نخل الرسمیة للغات االبتدائیة 2009/03/01 دمحم عالء الدین حمد سلیمان 2103764 كفـءكفـء252011/02/28 معلم

نخل الثانویة الصناعیة المشتركة 2009/03/01 دمحم فتحى دمحم تعلب 2113942 كفـءكفـء262011/02/28 معلم

التمد اإلعدادیة المشتركة 2009/03/01 دمحم مصطفى الشحات ایوب ابوعزیز 2076765 كفـءكفـء272011/02/28 معلم

البروك االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 محمود فتحى عبدالحمید سلیمان 2114165 كفـءكفـء282011/07/06 معلم

نخل االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 محمود محمود على على ابوزید 2063366 كفـءكفـء292011/02/23 معلم
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